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Művészeti lethargia.
A nyugoti népek életében tényeken 

nyugvó axióma, hogy valamely nép mű
veltségének, életrevalóságának s értelmi fej
lődésének hőmérője a művészetek iránt meg
nyilatkozó hajlandósága. Ezen axióma egy
formán érvényesül még oly népeknél is, 
melyeknek jellemvonásai merőben ellenté
tesek és törekvéseik az élet harcában és a 
politika horizontján élesen keresztezik egy
mást. Az állig fölfegyverkezett büszke ger
mánok, a világkereskedelmet irányitó Albi- 
onnak fiai, a századok forrongó eszméitől 
örökös izgalomra kárhoztatott gallok, a múlt 
dicsőségében sütkérező spanyolok és a nem
zeti ideált kutató italok ifjú nemzete egy
aránt, a mindennapi küzdelmek porondjáról 
menekülve, a művészetekben keresnek és 
találnak üdülést és lelki megújhodást.

Hazánk a Nyugothoz képest messze 
elmaradt azon szellemi és anyagi javak ál
dozatkészségében, mely a dicsőség sugarai
ból fon koszorút a Múzsák homlokára. Nem 
hiába mondják, hogy gradust képez — Kelet 
felé, de van is valami a dologban. Az a 
veres vonal, mely a szép iránti kultusz foly
tonos depressiójának jelképezéséül húzódik 
végig Európán az Atlanti Óceántól az Uraiig, 
nálunk sem veszti el szabályszerűségét; nem 
pedig azért, mert bűnös közönyösségünk 
vonakodik leszűrni az élet tapasztalataiból 
azon igazságokat, melyeknek fölismeréséből 
áldás és üdv fakad és a melyek a nyugoti 

népek művészeti életét oly színvonalra emel
ték, amilyenről mi szerény viszonyaink kö
zött még álmodni sem merünk.

Ha fürkészszük azon okokat, melyek 
egy pezsgő művészi élet megteremtését ná
lunk lehetetlenné tették, úgy több-águ ta
pasztalatra jutunk. Az egyik az, hogy nem
zeti Géniuszunkat szinte belefulasztottuk a 
divatos külföldi áramlatok hullámaiba : nem 
tudunk, vagy — még helyesebben szólva - 
nem akarunk nemzeti műveltséget és nem
zeti művészetet teremteni. Elég, ha a nem
zetköziség rásüti sanctionáló bélyegét, - 
hogy mi tömjénezve hódoljunk az uj jö
vevénynek. Természetes, hogy a helyzet igv 
fölötte kényelmes, mert kész resultatunto- 
kat kapunk, de kérdjük, magvar művészet-e 
az. mely véges-végig idegen kerékvágásban 
haladva, egyszerre csak minden átmenet 
nélkül merész fordulattal a nemzeti művé
szetek csarnokába tör! ?

S mindez azért van, mert nem áldo
zunk időt és fáradságot arra a célra, hogy 
a nemzeti jelleg a művészetek különböző 
ágaiban félreismerhetetlenül kidomborittas- 
sék, hanem megelégszünk azzal, hogy a 
művészetek bájos leányzója magyar pirosi- 
tóval kendőzi magát. Épen azért ki merjük 
mondani azt a merész szót, hogy »i«<;t/<ir 
művészi élet a szó legsajátosabb értelmében 
— nincs, bár művészeink Ízlés és tudás te
kintetében méltán vetekedhetnek külföldi 
kollégáikkal. Ez a paradoxonnak látszó ál
lítás rögtön megfejthetővé és megérthetővé 

válik, ha meggondoljuk, hogy a szellem e 
bajnokai agyuk és szivük munkáját nem 
arra fordítják, hogy önálló nemzeti művé
szetet teremtsenek, hanem a külföldi min
ták továbbfejlesztésében keresik ambíciójuk 
kielégítését.

Nem célunk bárkinek is az érdemeit 
elhomályosítani, annál kevésbé, mert ezzel 
csak magunk alá vágnók a fát. Jól tudjuk, 
hogy voltak és vannak világhírű művésze
ink, kik nem csekély mértékben öregbítet
ték a nenuetkiizi művészetek dicsőségét és 
hírnevét, de épen ezért a művészeti lénveg 
tekintetében közelebb állnak a külföldi bál
ványokhoz, mint a nemzet-szivéhez. Reánk 
jóformán csak az a dicsőség hárul, hogy a 
mi kebelünkről szakadtak le és szegődtek 
a nemzetköziség szolgálatába.

Ismeretes dolog, hogy akadtak egye
sek, kik ezen visszás helyzeten változtatni 
iparkodtak, több-kevesebb szerencsével, de 
azzal a közös fatummal, hogy törekvéseik
kel a legtöbb esetben elszigetelve marad
tak. Mert az a nemes hevület, amely agyuk 
és szivük minden atomját áthatotta, a kö
zöny pusztájában nyomtalanul ellebbenő 
szellőcske volt, nem pedig az a pusztító 
és tisztitó vihar, mely uj alakulások létre
hozására képes. Ennek pedig az a mélyre
ható indoka, hogy a művészetek papjainak 
zöme idegen isteneknek áldoz és szűk lá
tókörénél fogva nem érzi azt a hivatást, 
hogy tehetségével és tudásával a magyar 
érzelem- és gondolatvilág szolgálatába sze-

T A R C Z A.
Az ember.

Te vagy a zsarnokság is, ember 
És a szabadság újra te.
Amaz a sötétlelkü próza,
Ez a szivek költészete.
Mig önérdek lesz a világon,
A zsarnok ki nem vész soha.
De él hitünk : elűzi egykor
A lelkek lángzó ostora

Kinek terheli az a lelkét.
Hogy érte annyi vér folvotl. 
Megtöltvén hulla-tömegekkel
A véghetetlen vérfolyót?
A lelked számol érte, ember,
Mert az ég hozzánk oly kegyes, 
Hanem az ember ennyi kegyre — 
Bizony, bizony — nem érdemes.

— Miként támadtak a cézárok ?
Hogy támadtak a zsarnokok,
Hogy egy-egy fékevesztett ember 
Millió mást tiporhatott?
A gyáva ember vakhitén csak ;
Oda dobták lám magukat
A zsarnok bálvány-szekerének
S elgázoltatták magukat.

Föl, ember! Mutasd meg, hogy végre 
Megbirkózói mindannyival,
Ki most korbácsol és reád, mint

Állatszeliditő rivall.
Tépd össze a békót, bilincset, 
Mit a zsarnok reád rakott 
Es üdvözöljed üdvözölve 
A szabad fölkelő napot I

Tnknonyi JAzne/.

Az utolsó Nyárádyak.
Nagy volt a tekintélye a Nyárádv famíliá

nak a vármegyénkben. Az igaz, hogy belőle is 
került ki minden valamire való hivatalos em
bere a megyének. A família eszétől, az alis
pántól kezdve, le a família poétájáig, az al
jegyzőig. minden Nyárádv a megye szolgálatá
ban állott. Valamikor, labancverő időkben a 
fringiát forgathatták úgy a kuruc Nyárádyak, 
miként az unokák most a pennájukat.

Igazi, vérbeli urak voltak ezek a Nyárádv- 
ivadékok, mulatós, vidám férfiak, kik örökös 
dinom-dánomban élték le az életüket. Az am- 
bituson ősi Nvárády-kuriák három megye füs
tös képű cigányának adtak néha szállást és bi
zony-bizony a szomszéd vármegyék gavallér 
mainak is csak a Nyárádyakhoz kellett beko
pogtatniuk, ha néha napján úgy Isten igazában 
ki akarták magukat vigadni.

Nagy is volt a népszerűsége a mulatós fa
míliának. A megyénket már csak ugv hitták 
fönt a központban is, hogy a Nyárádyak me
gyéje. De hát a kurucvérü fanujia rá is szol
gált az elismerésre. Valóságos legendák kereng- , 
lek a Nyárádyak hivatalbeli pontosságáról, szi

gorú rendszereidéről. Virtust tudtak abból csi
nálni, hogy átdorbézolt éjszakák, hajnalba nyúló 
vigasságok után rideg, merev arccal rendezzék 
az aktáikat és intézzék a vármegye ügyes-ba
jos dolgait. Ritka megye is volt a mienk, va
lamelyes restánciát még fehér holló gyanánt 
sem lehetett fogni.

Hanem hát valahogyan változtak az idők. 
Mintha már az igazság istenasszonya kezében 
is máskép billenne a mérleg, mint hajdanán . . . 
Az igazi tehetségek elzülleuek, vagy tudja Is
ten, megbénítják őket.

A Nyárády-familia, mely gyökereit oly szi
lárdul belevágta a megyénk talajába, mintha 
pusztulna. A stréberek odatolakoduak minden
hová belcfurakodnak még a közigazgatásba is.

Olt fenn a központban mintha elvesztet
ték volna az emberek a tisztánlátásukat. Min
denféle pity-poty emberek ülnek bele a hiva
talokba.

A Nyárádv-familiának már csak az em
léke él még. Nem is igen beszélnek mifelénk 
már róluk. Talán fáj az embereknek a halot
takról emlékezni . . .

En nem ismertem senkit sem a Nyárá
dyak közül. Mondják, hogy a legfiatalabb haj
tása a famíliának I esten jogászkodik. Ez az 
Iván. De él még Pál is. Ez híres gavallér volt, 
az utolsó gavallér példány a famíliából. Ha
nem hát ez meg elzüllölt valamerre.

II.
— Látja nagyságos ur azt a fiatalembert ?
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Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



gÓdjék. Azt hiszi, hogy eleget tesz köte
lességeinek, ha művészete tárgyát honi ta
lajból meríti, anélkül persze, hogv nemzeti 
tartalommal s hangulattal töltené meg. Fél
intézkedések és ingadozó kísérletek nem 
szanálják a helyzetet : itt radikális gyógy
módra van szükség. Elsősorban a művészi 
képzés oly irányú reformálása, mely minden
ben a nemzeti motívumokat keresse. Nem 
baj, ha kezdetben a nemzeti szellem ér
vényre juttatása tekintetében túllövünk a cé
lon, vagyis több nemzeti tartalmat öntünk 
a művészetekor, mint a mennyit elbírnak : 
majd megtaláljuk idővel a helyes mértéket.

Hogy álláspontunk mennyire helyes, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a kö
rülmény, hogy a legutóbbi nagyobbszabásu 
szoborpályázatok eredménytelenek marad
tak. És ez nem is lehet máskép, ha művé
szeink külföldi ornamentikával és idegen 
hatásvadászó eszközökkel akarják kifejezni 
a szivünkben forrongó nemzeti eszméket. 
Ezt a művészeti csődöt elpalástolni nem 
lehet és nem is szabad, sőt egyenes inte
lem arra, hogy vonjuk le a tanulságot és 
szabjunk uj feladatokat művészeti életünknek.

Nagy baj az is, hogy még mindig nem 
emelkedtünk arra a magaslatra, hogy a mű
vészetet magáért a művészetért szeressük. Még 
mindig ott tartunk, hogy nem életszükség
letnek tekintjük a művészi szép megteste
sülését, hanem — luxusnak, melyért nagy
lelkűen kell meghoznunk az áldozatot, hogy 
— vissza ne maradjunk barátainktól és is
merőseinktől. Azt hisszük, hogy a legfen
ségesebb altruizmus lágy karjaiban ringató
zunk, ha évenként néhány korona alamizs
nát dobunk a művészetek perselyébe — di
vatból. Mert mi mindent az állami ontni- 
potenciától várunk, természetesen azért, mert 
érzük tehetetlenségünket, vagy mert nem 
akarunk oly excentrikus (?) dolgokkal bí
belődni.

Mikor változik meg e helyzet ? Mikor 
megy át művészeink vérébe a nemzeti esz
mék szent hevülete és mikor érti meg nem
zetünk a művészetek üdítően nemes hiva
tását? Ki tudná megmondani I De ha a nem

— Igen. Hát aztán ?
— Az, tetszik tudni, Nyárády Iván.
— A csudába I Az a kopott, ványadt alak ? 

Maga téved Ferencz.
A Sas-kávéház főpincére tiltakozott.
— Nem, nagyságos ur, ismerem, földiül.
Tűnődve néztem a körúton tova cammogó 

elárvult alak után. Hát ez volna a híres fa
mília utolsó hajlású '.’ Ez a sápadt, öreges arcú, 
beesett mellű, roskadozva járó gyerek? Ez a 
busz esztendős öreg ember ? Bizony-bizony cse
nevész egy hajtás . . .

Ferencz megrázta a gondolataimat
— l'gy van, nagyságos ur, sokat éjszaká

zik a szerencsétlen. Egyre iszik és hozzá kop
lal. Aztán kölcsönökből él. Nekem is tartozik 
már sokkal, hanem én nem bánom. Hiszen ugv 
sem viszi sokáig . .

— Szegény nyomorult 1
— A múlt héten itt volt kérem nálunk

Heggel botorkált csak haza. Sokat ivott s odáig 
volt szegény. Ahogy kilépett tőlünk az utcára, 
valami bolond nótát kezdett dűnnyögni. Alig 
is lehetett hallani a nótázását a szerencsétlen
nek, hiszen már hangja sincs. De egv rendőr 
meghallotta, Uj rendőr volt kérem, én még ad
dig nem láttam erre. Epén ki akartam menni, 
hogy megkérjem, ne bántsa szegényt, de nem 
tudtam mozdulni. Mintha lekötöttek volna egy 
álló helyembe. Csak álltam és kibámultam. De 
furcsa is volt !

— Na, na! Mi? — kérdeztem türelmet

zeti iránvu művészi nevelést vezérfonalul 
tekintjük, — mindenesetre megrövidítjük a 
várva-várt időt! Aczél Dezső.

Előfizetési felixi-vás.

Július hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra, 
tisztelettel kérjük mindazon t. elő fizetőinket, kiknek 

előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 

fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szíves beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren 

det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplén“ kiadóhivatala

VEGYES HÍREK.
— f’iíroaí közgyűlés. Nagymihály város 

képviselőtestülete ma délután 4 órakor rendkívüli 
közgyűlést tartott, melynek lefolyásáról azonban 
csak jövő számunkban referálunk.

— Vj ügyvéd Dr. Lenorovics Mihály ügy
véd Nagymihályon a Jlarmorstein féle házban iro 
dát nyitott. Az ügyvédek száma városunkban im
már nyolc.

-• A petíciót visszavonták. Dr. Dmikó 
Kálmán országgyűlési képviselő megválasztatása 
ellen a kir. Curiához beadott petíciót a kérvénye 
zók junius hó 30 án visszavonták, minek folytán 
a kir. Curia a további eljárás beszüntetése mellett 
a kassai kir. Táblát a vizsgálat mellőzésére utast 
tóttá. A kérvényezők gróf Hadik Barkóczy Endre 
volt képviselőnk óhajának tettek eleget, midőn a 
petíciót visszavonták ; őnagvméltósága e súlyos 
időkben, midőn az összetartásra oly nagy szükség 
van, nem akarta, hogy a kerület nyugalma és bé
kéje ismét felzavartassék és kérte, hogy a petició 
vonassák vissza, aminek a kérvényezők eleget is 
tettek.

— Vármegyei rendkívüli közgyűlés 
lesz e hó 8 án, melyre Dókat Gyula alispán a kö 
vetkező körlevéllel hívta meg a törvényhatósági 
bizottsági tagokat : A törvényhatósági bizottság tag 
jait Sátoraljaújhelybe f. évi julius hó 8-ik napjá 
nak d. e. 10 órájára, a tvhatósági bizottság f. évi 
junius 20 án tartott rendes közgyűlésén 338/10777 
szám alatt hozott határozata folytán és az 1886. 
évi XXI t e. 46. §a alapján kitűzött rendkívüli 
közgyűlésre tisztelettel meghívom. A rendkívüli 
közgyűlés tárgya: A politikai helyzet fejleményei 

lenül. Ferencz megállolt, mintha tanakodnék, 
hogy vájjon folytassa-e tovább.

— Bolond dolog, ha nem én látom, el se 
hitlem volna. Iván ur, már mini ez a sápadt 
fiatalember, aki az imént erre ment, odaborult 
a rendőr nyakába, az meg visszaölelte. Nekem 
az egész olyan furcsának tetszett.

— Talán mind a kelten részegek voltak.
— Dehogy. A rendőr, tetszik tudni, Pál 

ur volt. Az a híres gavallér. Az alispán fia.
Es persze ráismert az unokaöcscsére . . .
— l'gy látszik. Valamit beszéltek aztán. 

A rendőrnek, már mint Pál urnák az arcán 
egy könny pergett le lassan. Jól láttam. Meg
fogta az unokaöcscse kezét és szomorúan, liosz- 
szasan nézett a szemébe. Iván ur végül lesü
tötte a lejét és hallgatott. Mint egy bűnös, ugv 
állóit ott. Pál ur pedig fölsóhajtott s aztán rá
mutatott a mellére, arra a réztáblára, melyen 
a száma volt. Talán azt mondta ezzel:

— l.átod idejutottam I. ..
Az a szegény liu motyogott valamit. Olyan 

keserves volt nézni, nagyságos ur, hogvan sze- 
pegeil. En úgy megsajnáltam De Pál ur arcán 
egyszerre megkemény ültek a vonások, a sze
mében valami hideg, kegyetlen láng gvult ki 
s durván ragadta meg az Iván ur karját. Igen, 
megragadta és eltaszitotta magától. Aztán ér
cesen csengett meg a hangja, amint rádörgölt 
Iván inra :

— Most pedig takarodj haza! Egy-kettő! 
Ha még egyszer az utcán éjszaka talállak ré- 

hoz képest szükséges intézkedések megtétele és a 
következő rendkívüli közgyűlés kitűzése.

— Nyári mulatság. A tüzelték uyári mu 
latsága, mely e hó 2 án a Vörösház erdőben tar 
tatolt meg, minden tekintetben sikerült. Szép kö
zönség gyűlt egvbe s mindannyian kitünően érezve 
magukat, kellemesen töltötték el a délutánt. Este 
a Barnai szállóban tánc volt, mely a reggeli ó>-á 
kig tartott.

— Csőd. A sátoraljaújhelyi kir. Törvény 
szék Lipinuky Manó bej. kereskedő ellen a kassai 
népbank kérelmére a csődöt elrendelte. Csödbiz 
fossá Görámbey Balázs, tömeggouduokká dr. Kállai 
József nagymihályi, helyettesévé pedig dr. ltrpy 
Tihamér sátoraljaújhelyi ügyvéd neveztetett ki.

— Kinevezés. Zemplénvármegye alispánja 
Mattyasovszky Kálmán kassai végzett joghallgatót 
zemplénvármegyei közigazgatási gyakornokká ne
vezte ki.

— A Laboré halottjai. Az elmúlt héten 
a Laborénak ké halottja is volt. Nagymihályon a 
sörgyár mögött egy bádogos inas, Laborczszögöu 
pedig egy munkás 10 éves gyermeke fűlt a vizbe. 
Mindkét hullát kifogták és miután a hatóság a 
boncolást mellőzte, a rendőrség a szerencsétlen ál
dozatokat eltemettette. Hogy ily esetek többé elő 
ne fordulhassanak, a Laboréban a fürdést a ható 
ság eltiltotta.

— Felhívás. Felhivatnak Nagymihály köz 
ség mindazon ház-, illetve telektulajdonosai, kik 
nek házai előtt 1904. év folyamán aszfalt járda lé- 
tesittetett, hogy a szabályrendeletileg esedékessé 
vált hozzájárulás első részletét 8 nap lefolyása 
alatt a községi pénztárba annál inkább fizessék be, 
mert ellenesetben a végrehajtási eljárás fog folya 
matba tétetni s ezen felül a mulasztásban lévők 
5 százalék késedelmi kamat megfizetésére is köto- 
leztetni fognak. .4 község elöljárósága.

— A járdák tisztántartása ügyében a 
múlt számunkban is felhívtuk a közönség figyel 
inét a szabályrendelet vonatkozó intézkedéseire. 
Úgy látszik, hogy sokan nem veszik komolyan a 
dolgot, mert legtöbb helyen a járdák piszkosak. A 
hatóság most az illető háztulajdonosok ellen meg 
indítja az eljárást. Ez alkalommal felhívjuk az 
építőmesterek figyelmét az állványok helyes és 
akéuti felállítására, hogy a közlekedés ne akadó 
lyoztassék. A Kossuth utcán ugyanis több helyen 
a járda a közönség elöl egészen el van zárva.

— Feleségének gyilkosa. Tornaiul János 
barkói lakos három évvol ezelőtt Amerikába ki 
vándorolt és fiatal szép feleségét itthon hagyta Az 
asszonyka tetszetős volt és a falu fiatalsága foly. 
tón körülötte járt. Tomasóné házasságon kívül te 
hí rbe is esett, arait a férjnek megírtak, ki ennek 

szegen, bekísérlekI Érted? Nincs kivétel! Egy- 
kettő!

Iván ur egészen összezsugorodott és alat
tomosan, sunyin tdmolygott végig a falak mel
lett. Pál ur elkísérte a sarokig. Még ott is utána 
kiáltott a szerencsétlennek, hogy csendesen vi
selkedjék. Aztán visszaindult. Ugv liánt az uno- 
kaöcscsévcl, mintha illegett volna.

Hanem ahogy visszajött, megint megvál
tozott Pál ur. Lassan, roskadozva lépkedett, 
mintha nagy, szöges csizmái mázsányi sulylval 
nehezednének a lábára és ott, a túlsó oldalon 
neki támaszkodott a hirdetési oszlopnak. Az 
arca olyan szomorú, levert volt s a fejét neki
fektette a hideg oszlopnak. Sokáig nézett igy 
mereven maga elé és végül jól láttam, a sze
méből egy könny omlott ki, mely lassan per
gett végig a mellén levő réztábla számozott, 
sárga lapján ...

Ferenc elhallgatott itt és kérdő tekintet
tel, várakozóan nézett rám. Nem értette egé
szen Nyárády Pál viselkedését és mintha ma
gyarázatot várt volna tőlem.

— Vájjon utoljára miért volt olyan ke
gyetlen az Iván úrhoz? — kérdezte aztán el
gondolkozva.

Ezen tűnődtem én is és aztán elvonultak 
előttem a Nyárádyak komor, rideg, legendás 
alakjai, amint átdorbézolt éjszakák után ren
dezik aktáikat és ime, magam előtt láttam a 
Nvárádv-familia hagyományos kötelességérze
tének szomorú, gyászos — utolsó legendáját.

Pa kots József, 



folytán múlt Ló 28 Ad hazajött és feleségét rövid 
szóváltás után a magával hozott forgópisztolylyal 
lelőtte. Tomasó megszökött és minden jel arra mu
tat, hogy Galícián At ismét Amerikába ment.

— A zemplénmegyei dlnnidenii párt 
megalakulása. (Kiküldött tudón ttunktól.) Vasár 
nap alakult meg Sátoraljaújhelyben a gr. Andássy 
Gyula vezérlete alatt Álló zemplénvárinegyei dis- 
sidens párt. Az alakuló gyűlés iránt megycszerto 
óriási érdeklődés mutatkozott, sőt bátran mondhat
juk, hogy a vasárnapi események az egész ország 
figyelmét Ej hely felé irányították. Nagyszámú és 
előkelő közönség gyülekezett a „Magyar Királyu 
szálló nagytermében, melynek soraiban ott láttuk 
Hadik Béla és Széchenyi Sándor grófokat, id. A/ecz 
ner Gyulát, Molnár István ny. főispánt, zempléni 
Moskovics Geyzát, Malonyay Feleimet s sok más 
előkelőséget. Andrássy Gyula gróf és Darányi Ig- 
nácz táviratilag mentették ki távolmaradásukat. — 
Beszédet tartott : id. Meczner Gyula és gróf Hadik 
Béla, — utóbbi behatóan foglalkozott a politikai 
válsággal, vázolta a párt célját s hazafias lelkese 
déssel hívta fel a vármegye polgárságát az alkot 
mAny védelmére. Leírhatatlan lelkesedéssel fogad 
ták a népszerű gróf szavait, melynek hatása alatt 
az értekezlet A „Zemplénmegyei Dissidens Pari" ot 
megalakultunk nyilvánította. A tisztikar egyhangú 
lelkesedéssel következőképpen alakult. — Elnök : 
id. Meczner Béla. Alelnökök : Nemthy József és 
zempléni Moskovics Geyza. Jegyzők : dr. Adriányi 
Béla, Meczner Béla, dr. Legeza János, Fejér Barna 
és lleichard Dénes. A megyének minden választó 
kerületéből kerületi végrehajtó bizottságot válasz 
tottak. A nagymibályi kerületben elnök lett: Czibur 
Bertalan, tagok : Dr. Csőke József, Szentiványi 
László, Sztáray Sándor gróf, Polányi Géza, Stépán 
Aladár, Nyomárkay Aurél, Cséry Hermán, Wid
der Samu, Haidinger István, Kapossy Menyhért, 
Frőhlich Gyula és Moskovics Géza. — A tisztikar 
megállapítása után az értekezlet táviratilag üdvö
zölte Andrássy Gyula grófot és Darányi Ignácot. 
Ezzel a gyűlés véget ért.

— Adomány, Dr. Brügler Bertalan fővá
rosi ügyvéd a Lloyd szerkesztősége utján 10 ko
ronát küldött a helybeli izr. nőegylet elnökségének.

— A vásárhelyi esperest kerület gör. 
kath. tanítósága a múlt hó végén tartotta meg 
rendes kerületi gyűlését élénk érdeklődés mellett. 
A gyűlés a „Menyei Király“ kezdetű egyházi 
énekkel kezdődött, majd a Szózatot éuekelte el a 
kerület tanítósága. Hugecz Pál megnyitó beszéde 
után ifj. Koscsák János Uski kántor tanító olvasta 
fel „az iskola feladata az alkoholizmussal szemben* 
cimü értekezését, mely általános elősmeréssel ta 
lálkozott. Ezután Leviczky Emil mutatta be uj mód 
szerét, melyet az Írás és olvasás tanításánál hasz
nál és melylyel minden más eddigi módszernél 
gyorsabb eredmény érhető el. Apróbb tárgyak el
intézése után napirendre vették a munkácsegyliáz 
megyei kánlortanitói egyesület kénlését. A gyülé 
sen jelen volt tanítók egyhangúlag kimondották, 
hogy a vezérszerepet magukra vállalják, sőt ki 
s» bb áldozatoktól sem riadnak vissza. A gyűlés a 
Hyrnuus eléneklésével ért véget.

— Betörd cigányok. Zajácz György kó 
bor cigány több társával együtt fényes nappal be
hatolt Heimlich Mór hardiesai üzletébe. Heimlich 
más helyen volt elfoglalva és néhány' pillanatig 
kényteleu volt üzletét őrizetlenül hagyni. Ezt a 
kedvező alkalmat használták fel az élelmes cigá
nyok és rövid idő alatt megszedték magukat ru 
hanemüokkel s élelmi cikkekkel s ügyesen tovább 
állottak. A terebesi csendőrsóg nyomban megindi 
tóttá a nyomozást és már másnap elfogta a vak 
merő betörőbandát.

— Tánctanítás. Kezzler Mór tánctanitó f. 
hó 8 án kezdi meg tánctanitását a Gsillag szálló 
emeleti termében. Gyermekek d. u. 5 tői fél 7 ig, 
felnőttek 8 tói fél 10 ig nyernek oktatást. Neve 
zett tánctanitót melegen ajánljuk a közönség jó
indulatába, mert az előző években tartott kurzusok 
alkalmával fényes sikert mutathatott fel.

— Deák Jenő fogtechnikus ezúton ér
tesíti a t. közönséget, hogy f. hó 9 én vasárnap 5 
heti tartózkodásra Koritnyica fürdőbe utazik.

— Az öreg bakák sorsa. Katonai kö 
rökben már döntöttek az öreg katonák sorsa fe 
lett. A terv szerint ama öreg katonákat kiknek 
szolgálati idejük október elején lejár, haza fogják 

bocsátani és nem tartják vissza őket. Ellenben be 
fogják hívni újoncok hiányában a póttartalékosé 
kát tartós szolgálatra — bizonytalan időre Meg 
jegyzendő, hogy e terv, úgy látszik, már tel jósén 
bizonyos, mert már lázasan, csendben készítik a 
b< hívókat.

Felelőn N7.«rk«Mxtó Dr. Kállai József.
Eomunkatárs: Aczel Dezső.

338. V. nz.

1906. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajt'- az IHMt évi I.X. t ez. 102. 

Jj-a értelműben ezennel közhírré teszi, hojiy a -aujhelvi 
kir. törvényszéknek 16747. szánni véez.-«e következtében Dr. 
Moskovics Ervin ügyvéd által képviselt tioinonnai Kor -ke- 
deltni és Ipnrbank javára Dr. Nnvik J ’-zsef ellen Bt'.s korona 
és jár. erejéig 1905. január hó 13-án foganatosított kieléj;- 
tési végrehajtás utján felült'-glalt és 1345 koronára be. .sült 
következő ingóságok, u. m. bútorok, teh n. lovak, búza stb. 
nyilvános árvetésen eladatnak.

Mely árvorésnek a nagymibályi kir. járásbíróságn tk 
1904. évi X' 123/4. sz. végzése fi-lvtáu 36a kor. tőkekövete
lés ennek 1904. junius 20-tól járó *»°/o kamatai. l/j*/0 vál- 
tódij s eddig összeseit 85 kor. 72 till.-beu biróilag már meg
állapított költségek erejéig Alsó-Körtvélvesen alperes Dr 
Novak .1 zset lakásm leendő eszközlésére 1905. julius 
17. napjanak d. e. dóraja határidőül kitiize.ik étákhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 18S1. évi I.X t. . z. Iu7. és lo<_ 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
tecsároualul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ing-ságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az. IXMI. évi LX. t.-<•/.. 120. j a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1905. évi junius 28-ik napján.

Pelles József,
kir. túr sági végrehajtó

Goldflnger József.- Henrik
NAGYNIIHALY.. Kossuth Lajos-utca

Éried ma n Simon nr üzlete tőszomszédságában)

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-gép 
beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

A nagyérdemű közönség szives támogatását 
kérik kiváló tisztelettel

Soldfinger József és Jíenrik.

Eladó
több bútor és háztartási czikk a 
ea Marmorstein-féle házban. ■■■
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A POLGÁR
POLITIKAI NAPILAP 

főszerkesztő Dr. VAZSONYI VILMOS 
országgyűlési képviselő.

Megjelenik minden nnp reggel legalább
16 oldal terjedelemben.

Egyes szám ara 2 krajezar (4 fillér).
A POLGÁR a I- >g dcsóbb, igazi ra I 

dikális, szókimondó, irodalmi szinvona 
Ion álló és tartalmas újság, molv teljes 
kimerítő krónikáját adja a napnak. - 
Politikai cikkeit Dr. Vázsonyi Vilmos, 
ifj. Ábrányi Kornél, Benedek János stb. 
Írják. Tárcarovatábaii elsőrangú hazai 
és külföldi elbeszélőink novelláit találja 
az olvasó. Tar'a lm a élénk s tarka. Hírei 
és tudósításai megbízhatók s kinn ritőek. 
„A Polgár** fölöslegessé teszi minden 
más lap olvasását.

Előfizetési ára'.

Egy évre 16 korona, félévre 8 korona, 
negyedévre 4 kor, egy hóra I K 40 f.

Szerkesztőség és kiadóhivatni :

Budapest, VI. Eötvös-utcza 37.
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ONUSKA P. ANDOR
asztalos mester

Nagymihály, Rákóczy-utca aa. sz.
•

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönséget értesíteni, hogy Nagymiliályon 
a Rákóczy-utca 22. szám alatt

asztalos-műhelyt
nyitottam. — Elvállalok minden e szak
mába vágó munkát. Különös specialitá
som boltberendezés és jégszekrény • 
munkák. Kívánatra terveket díjtalan., 
készítek. — Magam a nagyérdemű kö
zönség 1). pártfogásába ajánlva vagyok 

Tisztelettel

Onuska P. Andor
asztalos m.

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kave, thea, etel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, miüt 
a világ minden szóbeszéd© a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

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

Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagol és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségrt teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. sz.
Vágja lu ezen szelvényt 

és* küldje még ma az inté
zetnek. Levelek 25 tillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
mentesitendők).

COZA INSTITUTE
(DepU 497.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.

ültessünk minden ház mellé és kertjeink
ben föld- és homoktalajon.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem és 
nincs, n oly ház, melynek fala mellett a legeseké 
lyebb gondozással felni vélhető neiu volna, ezen
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. 
a legr. m. k<*bb dísze, anélkül, hogy legkevesebbb 
helyet, is elfoglalna az egyébre használható részek 
hol. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terein.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobbrésze, 
ha megnő is. termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek el eredményi eddig Hol lugasnak alkalmas 
fajokat Ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egosz szőlőéres idején a legkitűnőbb muskatály és 
más éd.-s szőlőkkel.

A fajok ismert, tésére vonatkozó színes fény 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
kii detik inog, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szőlőoltványok is még n.így mennyiségben 
kaphatok leszállított árakon. Borok családi fogyasz 
tásra .Hl I. es feljebb olcsp árban és „DolaWarc* 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmelléki első szőlöoltványtelep Nagy-Kágya, Biharmegye.



t r , :
Jtorunk legnagyobb találmánya! ffehér $ 

izzófényt előidéző •

EXCELSIOR
Nigyobb világosság és petróleum megtakaritas!!

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—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oly világos, 
légszesz-izzófényhez hasonló lánggal ég.

: 30 50 súulék petróleum megtakarítás : :
] ! A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 
' robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
i » kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
| [ mint a használt lámpabél, amit 3 hónapra 
|' számíthatunk.
■ jRra darabonként 20 fillér 10 kr. 

| Kapható :

! GOLDSTEIN ADOLF üzletében
•••J NAGYMIHÁLYON
9 ••••••••••••••••••••••••••••••
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomá 
sára hozni, hogy helyben 10 év óta fennálló 

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár 
épületébe helyeztem át és azt a mai kor lég 
messzebbmenő igényeinek megfelelőm rendeztem 
be. — Műtermein részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkat 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán, művészies kivitelben és legjutányosabban esz 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra ered, li 
színekben ; tájkép, alkalmi- .'•> társas-fel
vételek. semi-email képek ékszerekbe, fény
képek üveg ‘s porcellánra. diapositivek 
a legjutányosabban. Kívánatra árfelemelés nélkül 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a n. é. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kiváló tisztelettel

íRosenberg Jíerman
fényképész.

I

L? Szobránc-gyógyfürdö
Ungmegyében.

Glaubersos. hideg, kénes sós viz Gyomor- és májbetegek 
— magyar Karlsbadja —

Eürdóidény: május 15-töl szeptember 15-ig. 
Elöidény : május 15-töl junius ho 15-ig. l’tóidény: 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

30" Árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor 
é.s bélbajoknál s aümspangásoknál, makacs szék 
rrkcdéseknél enyhén, ohlólag hal, tnájbajoknál, epe- 
lionmk és epekövekre oldólag hat. Vórtódiilásoknál, 
> .■•iliilésok, hüdések. gutaütési rohamoknál várle- 
vonólag, fölszivólag hat. cstizos s kös'. vénye* bán 
talm iknál e kór okozta erjési term ékekre, elrakó 
dósokra az Ízületekben, azok oldására és kikíiszö 
bölésére hat. Kövérség, szívelhájasodás ellen, czu 
bőrbetegségeknél, v< s« bajosoknál úgy a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat. Ízület és csontbántalniakat kedvezően ősz 
latja. Görv<;lvkóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és méh közötti izzadmányok, hashártya izzadmá- 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs. idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hat. — Vasúti állomás az Adóid és Pest felől p. 
vöknek Ungvar. a felvidék é.s illetve Kassa felől 
jövőknek Nagymihaly. honnan kényelmes bérkocsi 
kon 1 és fél óra alatt elérhető

A viz otthon i- .1 erről használható. Ara. egy 
nagy láda 40 iivegge 14 korona, egy kis láda 20 
üveggel 8 korona. A vi,. a vasúton szállítási ked
vezményben részesül. — Megrendelések és tudako 
zó.lások : Szobrancz gyógyfürdő igazgatóságának. 
Szobráncz gyógyfürdő eimzendok. P<»ta s távírda 
állomás helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. RuSSay 
Gábor Lajos A fürdöigazgatóság.

•••••••••••••••• 
•••••••••• A REKLÁM •••••••••<
• •••••••••••••••• j
• Állandó, észszerű és ügyes reklámozás •
• minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- •
• latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető *
• eleme. — Hogyan, hol és m i k o r hir-
• dethető a legsikeresebben, legjobban és
• legolcsóbban, megtudható az

í jR.lt alános Sudósitó
• 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
pokban és napiárakban.

Költsegvetesek és tervezetek ingyen !

I
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A »Pesti Naplö« 
uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar 
-----------------Festőművészek
a czime az uj kiadványunknak, melyet 
1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
t. előfizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk 
noha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albumá-nak. még 
is mint teljesen önálló mű gyönyörű fog
lalatja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé 
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű díszmiivek százezernyi példányaival 
terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remek 
müvek e díszes sorozatát folytatja most a 
.I’. sti Napló*4 uj és minden eddigi aján 
dókát túlszárnyaló diszmiivel : a Modem 

Magyar Festömüvészek-kel.
Ötven nagyszabású festményt szemeltünk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és 

gyönyörű, több színnyomású kepekben. 
Ezenkívül be fogjuk mulatni e miiben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
Ezt az uj, páratlan diszü ajándékot meg
kapja karácsonyra állandó előfizelőinkön 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól 
kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- és 
negyedévenkint, sőt havonta is eszközölhető. 
Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 
kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor.

• 4<> f. Mutatványszámot szívesen küldünk.
Tiszteiéit. 1: a Pesti Napló kiadóhivatala.

IKZéxjen

egészen ingyen
zomanezozott edeny kepes árjegyzőket.

Próbarendelmény : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 frt 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 fit 50 krajcár és egy 
teljes zománcozott mosdókészlet, mely áll: la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és fogkefetartó, 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.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH "
Bticinpeait, Váozi-körút

Utal a letJutínyoiabb irata mellett ajánlt**"- ;■ 

Locomcbil és gözcséplögepek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplogepek, lóhere - cséplők, 
tlsitltó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

szénagy üjtök, boronák, sorvetögéoek, Plánét jr. 
kapálők, szecskavágók, répavágó*., kukoricza k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

aczél ekék, 2- és 3 vasú ekék és minden J
egyeb gazdasági gepek.
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Egyszeri átsimitás

SCHICHT-

Kétszeri

..Szarvas'1

vagy

.. Kulcs “ -szappan

pótol

átsimitást közönséges szapannal.

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb 1

Nyom. Laodesmao II. könyvnyomdájában


