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Jegyzetek a dánosi tárgyalásról.
A dánosi rablógyilkosok bünpöre jtt- 

dikaturai szempontjából is figyelmet érde
mel. A szenzációs részletekben bővelkedő 
tárgyalás során egyetlen közvetlen bizo
nyíték sem merült fel a vádlottak ellen, 
akik közül három négy főcinkost, ha az 
esküdtek verdikté bűnösöknek mondja ki 
őket a rablógyilkosságban, a törvény pa
rancsa értelmében fel kell akasztani. A ci
gányok vakmerőén és ügyesen tagadnak s 
a hetvenhét tanú között nincsen egy is, 
aki látta volna, hogy tényleg ők követték 
el a rémtettet. Ékszerek, pénz, keszkenő, 
ruhanemű s a körülmények ugyan elég 
határozottan bizonyítanak bűnösségük mel
lett, s valóságos remeke a nyomozás tu
dományának az az éleslátás és szorgalom, 
amelylyel a csendőrök s a vizsgálóbíró a 
corpus deliktiket összeszedték, a terhelő kö
rülményeket csoportosították, mégis ké
telkedő habozás szállja meg a szivet, ha 
arra gondolunk, hogy nekünk kellene meg
hozni a halálthozó verdiktet Lakatos Balog 
Tuta és társai ellen. Mert a halál is a leg
magasabb fokú pozivitizmus és a nem po
zitív gyanú okok összezsugorodnak a ha
lálos ítélet problémája előtt. Jogász szem
pontjából rendkívül érdekes ez a per, mert 
közvetett bizonyítékok döcögős szekerén 
viszi diadalra a földi igazságot.

Büntető perrendtartásunkkan, már t. i.

T A R C Z A.
-A virágfakadás költészete 

és természetrajza.
Irta: Oppitz Sándor.

Ha elképzelem, minő gyönyörűség lesz a 
szomszédunkban őrködő Gyürke liegv oldala, mely 
felénk esik, úgy, három-négy esztendő múlva : 
mily leheletszerű fehérségben fog pompázni az 
oda elültetett néhány száz cseresznyefa, melyeknek 
fehér csokrai, mint vakító hótömbök fognak ki
emelkedni a primulákkal tarkított buja sötét zöld 
talaj felett, úgy szinte siettetni óhajtanám az idő 
kerekének járását, ha az évek rohanása nem siet
tetné egyúttal az öregség közeledését.

Menyasszonyi csokor minden egyes fa. A 
fehér virágok ezrei lepik el a galyakat, holnap, 
holnapután más ezer nyílik ki, ünnepi díszbe bo
rítva a fát, mely a múlt héten még tar, még ko
pasz volt.

Már untuk a telet; alig vártuk, hogy kita
vaszodjék, hogy a napnak egyenes, és a föld bu- 
rokja által fölszivott, kötött melege legyőzze azt 
az erőt, mely elől álomba merült minden, hogy élete 
megmaradjon, hogy ismét föltámadást ünnepelhes
sen. Még nem nagy a reményünk, a mikor a riigy- 
fakadás kezdődik, még fűtött szobába vágyunk : 
de a mikor a barackfa kifejleszti füzéreit, mikor 
a cseresznye megduzzasztja gyümölcstermő raktá
rait, akkor már számot vetünk azzal, hogy nem
sokára maga a jó Isten fiit s mi élvezhetjük a 
meleget, a nélkül, hogy a szobára volnánk utalva. 
Megjön a madárdal, a Vihorlctről. a varannói he
gyekről pusztul a hó, s mi sajnáljuk azokat, kik 

az újnak egy lényeges hibája derült ki 
ezen a tárgyaláson. Az uj büntető perrend
tartás ugyanis akként intézkedik, hogy a 
védő nem intézhet kérdést a vádlotthoz. 
Most, amikor szemtől-szembe látjuk, micso
da lélektelen, sőt szerencsétlen s az igaz
ság kiderítése szempontjából, végzetes szi
tuációt idéz elő ez a pont, csodálkozunk, 
hogy ebben a jogászok országában nem 
akadt senki, aki annak idején tiltakozott 
volna az uj rendelkezés ellen. Ez a pont 
nyilván azt a célt szolgálja, hogy a védő 
kérdései révén ki ne taníthassa a vádlottat 
arranézve, hogy miként viselkedjék s hogy 
mint játsza ki a törvényt. Nem vitatkozunk 
arról, üdvös-e ez az intenció, de semmi 
esetre sem ér fel azzal a kárral, melyet az 
igazság kiderítése szenved az olyan eset
ben, amilyen a dánosi haramiák tárgyalá
sán felmerült.

A bünper legfontosabb terhelő tanúja, 
Lakatos Róza; ugyanis egyúttal vádlott is. 
Ezt a kis cigányleányt Lakatos Scharf Ró
zának keresztelt el egy neves büntetőjo
gászunk, mert miként a tiszaeszlári sakter 
fia, Róza is saját fajtája ellen vall. Igaz, 
hogy Scharf Móric hazudott, hazug vád
jait elkeseredett antiszemitáktól biflázta be, 
mig Rózáról csak -i vádlottak állítják, hogy 
hazudik. Mégis a védőknek nincs meg az 
a joguk, hogy megkérdezzék a főbenjáró 
fontosságú tanútól nem befolyásolták-e a

ott a magasban, a határszéli Beszkidekben még 
mindig harcolnak a hideggel.

Mondják itt-ott, hogy a költészetnek ellen
sége a tudás. A mit az egyik állit, annak szép
ségét elveszi az utóbbi. — Nem áll !

Kiegészíti egymást a kettő, sőt a tudás még 
bájolóbbá teszi a költészetet. Bebizonyítja, hogy a 
szépséget, az elragadót is ugyanaz a Jóság sze
rezte meg a világnak, a ki mindenbe beleöntötte 
a maga Bölcsesége bizonyítványát: a célszerűséget.

Az okoskod<’*, a bölcselkedő jobban élvezi a 
tavasznak szépségeit, mert nem csak lát, hanem 
tud is.

A ki a növény életét ismeri, s a fejlődést 
kezdettől fogva kisérheti, az okok és okozatok kö
zötti összefüggést megtalálva, lelki kielégítést is 
nyer, minőt csak a tudás, a megismerés adhat meg.

A kerttulajdonos már az előző őszszel szám- 
baveszi a még le nem hullott levelek hónaljában 
jelentkező kicsi rügyeket, megtudja külömböztetni, 
hogy melyikből lesz lándzsa, levélszerkezet, me
lyikből bimbó, a virágnak bölcsője, s igy némi 
következtetést von a jövő évi termésre nézve is. 
Hiszen minden kilátás hézagos ; ez. sem biztos 
de feltevésre alkalmas.

Lehull a levél, szomorú szívvel hallgatjuk a 
száraz avarnak zörgését, a csavaralakuan hulló 
mér rozsdaszinü levél leestél, melyet messzire visz 
a novemberi, a barkói lyukból élesen, hidegen 
áramló északi szél ; de ha nézzük a rügyet, lát
juk, hogy már hatalmasan megduzzadt, mintha 
külső burkolatát még ez c ben szerelné fölre- 
peszteni. Pedig nálunk, a hol a tél is kiveszi a maga 
uralmát, tartózkodik ettől a rügy, sőt a mint az 
igazi, csikorgó tél átveszi a szerepét, megszűnik 

vallomása megtételénél, nem igértek-e neki 
valamit érte, nem fenyegették-e, nem ki- 
nozták-e, egyetlen egy kérdést sem intéz
het Rózához a védelem, mert ő csak tanú, 
de vádlott is egy személyben. Vádolva 
van pedig — orgazdasággal. Nála is talál
tak néhány rongyot a Szarvas csárdából. 
A hallgatóság, amely helyes érzékkel bű
nösöknek tartja a cigányokat, s amely lel
kesen megtapsolja a szigorú tárgyalási el
nök energikus kijelentéseit, éljenezve vette 
tudomásul, hogy az elnök a tizenhét vé
dőnek megtiltotta, hogy a legsúlyosabban 
terhelő tanúhoz kérdést intézzenek, de 
Justicia istennő bizonyára megfordult nyug
vóhelyén. Midőn a védők a kérdésektől 
elütöttettek, csonka marad a bizonyítási 
eljárás, még ha tízszer annyi is lenne a 
közvetett terhelő bizonyíték, mint amennyi 
tényleg van.

A dánosi perben a védelmet helyre 
hozhatlan sérelem érte. Mi elhisszük a 
törvényszék törvénytudó elnökéről, hogy 
a törvény holt betűje szempontjából kor
rektül jár el. De a józan emberi s jogászi 

I ész, amely nem nyögi a paragrafusok bi
lincseit, justizmordot lát benne a paragra
fuson való nvargalásban. S ebből a szem
pontból a dánosi tárgyalás klasszikus pél
dáját mutatja annak, hogy milyennek nem 
szabad lennie a bizonyítási eljárásnak.

Igaz, hogy az ügyész segíthetett volna

duzzadni, növekedésében megállapodik, várakozó 
helyzetben marad, mig ismét kezdi érezni a nap
nak a mi zenithünk felé való haladását; és a mi
kor már sejtjük kalendárium nélkül is, hogy a 
tél már csak néhány kirohanással fogja jogát vé
deni, ismét megindul a növekedés, a fejlődés és 
már az avatatlan szem is látja, hogy némelyik rügy 
tartalmasabb, másik vékonyabb.

Ezt a pihenést látjuk : de mennyivel többet 
vesz észre a tudomány, mely a górcső és az 
elemző vegytannal lát hozzá a tanulmányhoz. Ez 
a vegytan minket felvilágosit, hogy késő őszszel 
a rügyben sok a keményítő : a rügynek kivonata 
jóddal vegyülve ibolyakék szint mutat. Ha janu
árban keressük a keményítőt, ilyet nem találunk: 
átváltozott rokon szénhidráttá, ezukorrá, mely 
óvja a rügyet a megfagyástól. A ezukor tehát 
szükséges védő szer: nélküle a rügy elhalna, mert 
a tiszta víz hamar fagy, fagyásközben szétrepeszti 
a sejteket, a mi halál. A viz a ezukrot igen, a 
keményítőt nem oldja, sőt ez utóbbit duzzasztja, 
a mi ismét kárt okozna a sejtmenetekben.

Száll a nap magasabbra. Sejtésszerü mele
get áraszt a védett helyekre, s megindul a kémi
kus akczió a rügyben megint. Az a táplálék, me
lyet a lehullani készülő levelek átadtak a szinfá- 
nak, ismét a vastagitó szövetbe, a háncsba, cam- 
biumba jut. a ezukor ismét keményítővé válik s 
megmozdul a rügy, fölébred, s növekedik tovább.

Egy jó ismerőseim fogadkozott velem, hogy 
kihajtatja deczember elején az orgona ágat, úgy 
hogy karácsonykor virágot ad át nekem. Nem 
sikerült.

I la novemberben teszi a gályát a világos 
konyha tüzelőhelye fölé egy pohár vízben, a mikor

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



ezen a nyomorúságon. Ha elejti az orgaz
daság vádját Lakatos Róza ellen, vádlotti 
minősége elesik s tisztára mint tanú sze
repelt volna, hogy a védelem legelemibb 
jogai érvényesülhessenek. Az a vád úgy 
is csak formai vád, hiszen a kis leánynak 
semmi szerepe nem volt a bűntettben, az 
orgazdaságba egészen öntudatlanul keve
redett bele. De az ügyész az nem tette 
meg ezt, nyilván azért, hogy a védelmet 
elüsse legelemibb jogától. Persze, dűljön 
inkább romba a világ, az igazság is, csak 
diadalmaskodjék a paragrafus !

SZÍNHÁZ.
B. Polgár Béla színtársulata f. évi április hó 

26-án kezdette meg városunkban 3 hétre tervezett 
működését az Aranybika szálloda dísztermében. 
A társulat jövetele elé feszült várakozással néztünk, 
mivel Polgár Béla színtársulata a jobb vidéki tár
sulatok közé szokott számítani s dacára annak, 
hogy az újonnan szervezett társulat még nagyon 
is hiányos s mostani összetételében nem mond
ható olyannak, mely a müigényeket teljesen kielé
gíthetné. a társulat mindazonáltal megérdemli a 
pártfogást, mert elsőrendű színtársulatról mi nem 
beszélhetünk, azon egyszerű oknál fogva, mert 
nem járunk a színházba s a város nem subven- 
tionálja a társulatot még oly csekély összeggel 
sem. mely legalább a színházi terem napi regiejét 
fedezné. A közönség ugyan azzal indokolja közöm
bösségét, hogy régi elcsépelt darabok kerülnek 
előadásra, de hát uram isten, csak nem kiválthat
juk azt, hogy minden este újdonságot hozzon 
színre az igazgató? E héten is két újdonság ment 
s erősen hisszük, hogy az igazgató igyekezni fog 
ezentúl még jobb repertoirt nyújtani. De ha a 
közönség továbbra is ilyen nembánomságot fog 
tanúsítani, igazán nem lesz csoda, ha az igazgató 
a három hetet, a mit Nagymihályra szánt, nem 
fogja bevárni, hanem szedi a sátorfáját s mielőbb 
itthagy bennünket, mint Szent Pál az oláhokat!

Az egyes színházi estékről különben referá- 
dánkat rövidre fogva, itt adjuk :

Első s bemutató előadásul Géczy István ..A 
mit az erdő mesél" cimü népszínműve ment gyér 
közönség előtt. Föltétien hibaként kell felrónunk, 
hogy bemutató előadásul népszínművet választott 
a direktor, a helyett, hogy mindjárt az első napon 
egy újdonsággal kezdte volna meg az előadások 
sorozatát, a mi föltétlenül biztosította volna a to
vábbi előadások sikerét. Mert hiába, a népszín
művekkel ma már nem lehet közönséget vonzani, 

még van a rügyben és a vékony ágban kemé
nyítő, vagy ha február végén eszközli ezt a kísér
letet, mikor ismét átváltozott a czukor keményí
tővé, úgy biztosan megnyeri a fogadást.

És felcsókolja a melegedő napsugár a rügyet: 
néhány nap es fehér a fa, szűzi fehérsége élesen 
válik ki a törzs, az ág, a galy sötét színe mellől.

Miért fehér, miért világos a gyümölcsfáink 
virága ? Miért ragyog érintetlen szépségében, föl
üdítve szivet-szemet ?

Ismét védekezés a megfagyás ellen. A fehér 
szint nem valami festő anyag adja meg a virág
nak. hanem a sejtek között levő sok levegő. A 
hónak is fehér a színe, inig laza, ha összetapos
suk, össze nyomkodjuk, vége a tiszta fénynek, 
szürkévé, zöldessé válik. A levegő rósz hővezető, 
azért kettősek ami ablakaink : nem a két üvegtábla, 
hanem a köztük levő levegő óvja a szobát attól, 
hogy a meleg kiiramodjék, a hideg betóduljon.

A virág szövetének sejtjei között levegő van. 
s igy a hőmérséklet kiegyenlitődése, a mi sokszoi 
azonos a kihűléssel, csak nehezen megy végbe. 
Micsoda Esz volt az, a ki mindezt igy elrendezte !

De még máskép is védekezik a tavaszi vi
rág a fagy ellen.

Látjuk, hogy gyümölcsfáinkon, különösen 
azokon, melyek korán virítanak, csomósán állanak 
a virágok : egy bimbóból egész ernyő fakad. A 
virág lélekzik, meglehetős magas meleget gerjeszt 
önmagában és a környező levegőben, úgy hogy 
a virágzó díszben álló fát. csendes levegő mellett, 
egész meleg burok fedi. Ha meg a szellő lenge
dez, a fagytól nem tart a gazda. 

még ha olyan gyönyörű hangú és bájos egyéni
ségű művésznő játszsza is a főszerepet, mint P. 
Szepesi Szidi. A közönség egyébként mindjárt első 
este felismerte P. Szepesi Szidiben e jeles qualitá- 
sokat s zajos tapssal jutalmazta szép játékát. A 
falusi biró szerepében Ágotái olvas valamit en
gedett meg magának a második felvonásban, a 
minek nem lett volna szabad színpadon megtör
ténni. Sikere volt még Bátosynuk a vadorzó sze
repében.

Hétfőn f. hó 27-én második előadásit), az 
alaposan elcsépelt, de azért örökszép zenéjü „\ ig 
özvegy"-et hozták szilire. Glavári Hanna szerepét 
P. Szepesi Szidi játszotta végtelen graciositással 
s gyönyörű toalettben. Danilót, a Polgár-szintársu- 
lat legjobb férfi-szitu sze Szörighy Gyula adta sok 
routi.mal. Valencienne szerepében ismerkedtünk 
meg Fenyvesi Olgával, a ki játékával szintén nagy 
tetszést aratott. Ágotái mókáin jól mulatott a kö
zönség. a mely különösen a Glavári Hannát sze
mélyesítő Szepesi Szidit ünnepelte zajos újrázás
sal és sok tapssal. Az összjáték a legjobb akarat
tal sím volt valami jónak mondható. Éppen igy 
siralmas látványt nyújtott a zenekar, melyet Ker- 
ner karnagy vezényelt. Még hozzá úgy ütötték 
azt a szegény zongorát, hogy szinte megesett rajta 
a szivünk.

Kedden f. hó 28-án Bernstein Henry nagy
hatású színmüvét „A tolvaj“-t mutatták be. A 
női főszerepet Sz. Hervay Erzsi töltötte be. A 
művésznő csak e napokban került a Polgár-társu
lathoz s mindjárt első debüjével nagy hatást ért 
el. A partnere Bátossy volt a neki nem való Ri- 
chard szerepében. A többiek közül tetszett Sebes
tyén Rózsi és Völgyi.

Szerdán f. hó 29-én a jól ismert „Lili" cimü 
operette került színre a címszerepben ugyancsak 
P. Szepesi Szidivel, a ki ezúttal egygyel szaporí
totta sikereinek számát. Plenchard szerepét Sző- 
reghy Gyula játszotta, alakítását meleg és igaz 
színekkel megrajzolva. Bateliere bárót Völgyi adta, 
a kinek jövője lehet a színpadon, csak bátrabban 
mozogna s ne volna olyan érzelgős. Kertész ma
tematikai tanáráról nem sok jót mondhatunk. Kö
zönség meglehetős számmal volt.

Mielőtt e heti referádánkat lezárnók, szük
ségesnek véljük színészeinket újból figyelmeztetni 
arra, hogy az összjátékra nagyobb gondot fordít
sanak. a közönséget pedig kérjük, hogy az elő
adáshoz szükséges figyelmet ne zavarja beszélge
téssel. mert a szereplők, az egy Bátosyt kivéve, 
oly halkan beszélnek a színpadon, hogy már a 
második sorban semmit sem lehet hallani.

Ma csütörtökön a „Varázskeringő" Strauss 
János hírneves operettje megy s tekintve a nagy 
érdeklődést, előreláthatólag zsúfolt ház lesz. S.

Ennek a fehér szintiek, ennek a csomós 
vagy füzeres elhelyezésnek még más előnye is 
van. Rovar nélkül nincs foganás, nincs megter- 
mékenyülés. Igen kevés virág van, a mely önma
gát termékenyíthetné meg, a legtöbb csak akkor 
hoz gyümölcsöt, ha más fáról jön a virág ter
mőjére a himpor.

A poézis azt mondja, hogy szerelmes szár
nyakon döngicsél a méh, röpköd a pillangó a 
menyasszonyi ruhába öltözött fa körül, csókolva 
szerelme tárgyát, a nyiladozó virágot. Pedig de
hogy csókolja ! a mézet lopja belőle, a melynek 
a rovar örül, de melynek kárát a virág sem vallja. 
A rovar szőrös teste egyik fának virágjáról a má
sik fának virágjára viszi a hint port, s igy a ter
mékenyülés biztos. Megfizeti hát a fának a lopott 
mézet más, és pedig nélkülözhette!! szolgálattal.

De a rovar, bár száméinak száma százakra 
megy, nagyon roszul lát, s ebben segit neki a 
virág tömeges halmaza. Igy észreveszi a fát, s 
megteszi neki a szolgálatot a méz fejében szíve
sen. Ezért tömörülnek a bodzának, az orgona 
fának, az ákácznak, a lóherének stb-nek virágai 
ernyővé, füzérré, fürtté, fejjé. Czélszerüség tehát 
minden alakulat, s ez a czélszerüség, ez a beren
dezés utalja a gondolkodót egy bölcs alkotóra.

Szép tehát a tavasz költészete egymagában 
is, de még szebb, ha hozzájárul a tudás, mely 
összefüggést lát a jelenség és a czél között. Mert 
nyitott könyv a nagy természet s a ki tud e 
könyvben olvasni, sok. igen sok élvezetet talál

VEGYES HÍREK.
Meg lesz a gymnasium. A váro- 

rosunkban létesítendő állatni fógymnasium 
ügye a legkedvezőbb stádiumban van, úgy 
hogy, a gymnasium felállítása immár bizo
nyosra vehető. Mázy Engelh^rt dr. tanke
rületi főigazgató f. hó ‘28-án városunkba 
érkezett s Walkovszky Béla városunk fő
bírójával, valamint Sztáray Sándor gróffal 
a telek kérdésében eszmecserét folytatott. 
Megszemlélte a város által felajánlott Su- 
lyovszky-utcai telket s azt a gymnasium 
céljára megfelelőnek találta. A tankerületi 
főigazgató kiküldetése eredményéről jelen
tést fog tenni a kultuszminiszternek.

Gyermekelőadás. A helybeli állami is
kola tanítótestülete a szegény gyermekek felruhá
zásának alapja javára május hó 2-án szombaton 
az „Aranybika" szálloda nagytermében gyermek
előadást tart. Előadásra kerül Tordai Grail Erzsi 
„Virágálom" cimü allegorikus játéka három felvo
násban. — Dús tartalom, szép nyelvezet és pazar 
fény jellemzi a darabot és kiséri végig a három 
felvonáson keresztül. A földhöz kötött virágok az 
első felvonásban egy tarka hernyó fölbujtására 
keserűen panaszkodnak tündérüknek. Egyedüli vá
gyuk, hogy szabadon járva-kelve, az emberéhez 
hasonló életet élhessenek. Midőn a tündér hiába 
figyelmezteti virágait vágyuk teljesültének áldatlan 
következményeire, a békétlenség-, harag- és gyű
löletre, álmot bocsát rájuk. — Az álom betölti a 
második felvonást, melynek folyamán a virágok 
szabadon mozognak, ugv a mint óhajtották. A 
tündér jóslata azonban beteljesedik. Viszály, békét
lenség. gyűlölet támad közöttük a királyválasztás 
miatt, mig végül gyilkosságra is vetemedve a ki
rályi koronáért küzdő Tulipán és Bazsarózsa tört 
döfnek a Rózsa szivébé. — A harmadik felvonás 
az elsőnek képe. Az álom elmúlt ; nehezen, kíno
san ébrednek a virágok s a súlyos álom hatása 
alatt csodálkozva veszik észre a Rózsa kebelében 
a tőröket — a töviseket. A tündér kérdésére, hogy 
vágvnak-e még emberéletre, boldogan mondják 
mind : „Nem, nem ! Boldogabb a virág !

Halálozás. Bartus Boldizsár uradalmi 
felügyelőt, városunk egyik régi köztiszteletben álló 
polgárát súlyos csapás érte. Neje született Krayzelt 
Klotild életének 71-ik évében folyó évi április hó 
28-án hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 
e hó 29-én délután 4 órakor ment végbe Nagy
mihályon a közönség általános részvétele mellett. 

Nagy gyász érte városunk egy másik polgá
rát Fuchs Ignácz drt is. Ugyanis apósa Fuehs Mór 
nagybirtokos, vármegyei törvényhatósági bizottsági 
tag, f. hó 27-én szivszélhüdés következtében Sá
toraljaújhelyben hirtelenül elhunyt. Halála széles 
körben keltett részvétet. Az elhunytat, a kit kiter
jedt család sirat, f. évi április hó 18-án helyezték 
örök nyugalomra a sátoraljaújhelyi izr. sirkertben.

A Széchényi grófi pár balesetéről az 
összes fővárosi sőt vidéki lapok is legutóbb a va
lóságnak meg nem felelő híreket közöltek. Nem 
áll ugyanis az, mintha Széchényi László gróf és 
neje a Laborcz folyón csónakáztak s hogy a csó
nak a partnak vágódott és a grófi pár a vizbe 
esett volna. Az egész dologból igaz csupán annyi, 
hogy Széchényi István és László grófok husvét 
hétfőjén tényleg csónakáztak a Laborcz folyón s 
a csónak zátonyra jutván, a benne ülök kiugrot
tak és 10 méternyi távolságban a partig úsztak. 
Semmi bajuk sem történt azonban, mert vigan 
tették meg gyalog az utat Pusztasztankócra, ahol 
Dr. Ferenczy Elek földbirtokosnál átöltözködtek 
és onnét kocsin hazatértek. A grófné, Vanderbilt 
Gladys azonban egyáltalában nem csónakázott s 
igv ki sem eshetett belőle. Az egész dolog kü
lönben egy bő fantáziájú riporter agyában szülem- 
lett meg s jellemző a fővárosi lapok jólértesüllsé- 
gére, hogy mindegyik ezzel vezette be a fenti 
hirt: .Nagyváradról táviratozzak, hogy Őrme
zőn , . ." stb. stb. Pedig hát hol van Őrmező ? 
Körülbelül olyan távolságra egymástól, mint Makó 
Jeruzsálemtől !

Tót apostol. A pánszlávizmus Ungvár- 
1 megyében tanyát ütött és pedig Sólymos község



ben. Az amerikai agitátorok egy megbízottja fész
kelte be magát e faluba. John Drotár a neve, a 
ki a népbolonditó eszméket a jámbor nép között 
terjeszti. Felhívjuk Ungmegve alispánjának figyel
mét a meghibbant agyvelejű apostolra.

Képviselőtestületi ülés. Nagymihály vá
ros képviselőtestülete f. évi április só ‘23-án gyű
lést tartott, melyen azonban a fontosabb ügyek 
tárgyalása, minthogy a tagok teljes számban meg 
nem jelentek, a legközelebbi közgyűlésre halasz- 
tatott. A legközelebbi gyűlés f. évi május II-én 
lesz,

A munkásblztositó pénztárból. A niun- 
kásbiztositó és betegsegélyzö pénztár homonnai 
kerülete, melyhez a nagymihályi járás is tartozik, 
f. évi április hó 26-án vasárnap délután 2 órakor 
tartotta évi rendes közgyűlését llomonnán lia- 
raszthy Miklós főbíró elnöklete mellett A közgyű
lésen városunkból is számosán vettek részt s szóba 
került indítvány alakjában a betegségéi)zö-pénztár- 
nak városunkba való áthelyezése. Amennyiben 
azonban eme intézmény még kezdetleges stádium
ban van s nem lehet tudni, vájjon a kerületi pénz
tárak száma különben is nem fog-e szaporodni, a 
mely esetben Nagymihály is kapna pénztárt, ez 
okból az indítvány tárgyalása mellöztetett.

Eljegyzés. Havlicsek Ferencz sátoralja
újhelyi lakos eljegyezte Henzehnan Margit kisasz- 
szonyt, Henzelman Tivadar helybeli lakos leányát.

Megyegyülés. Vármegyénk törvén) ható
sági bizottsága ma április hó 30-án tartotta ta
vaszi rendes közgyűlését Meczner Gyula főispán 
elnöklete mellett, a melyen betöltetett az elhalálo
zás folytán megüresedett sárospataki főszolgabírói 
állás, melyre egyhangúlag Dr. Bessenyey Zénó, 
eddigi vármegyei IV-ik aljegyző választatott meg. 
Az ekként megüresedett aljegyzői állásra Mizsák 
István szolgabiró, szolgabiróvá pedig Jeney István 
közig, gyakornok választatott meg. A bennünket 
érdeklő ügyek tárgyalása a közgyűlés második 
napjára halasztottak s igy ezekről jövő számunk
ban referálunk.

Menetrend változás. F. évi május h<> 
1-jével a vonatok közlekedésében annyi változás 
áll be. hogy a reggeli vonat 5 óra 34 perez he
lyett, 5 óra 56 perczkor indul el állomásunkról 
Sátoraljaújhely felé.

Legnagyobb, legváltozatosabb, legel
terjedtebb. Ez a három jelző könnyű kitalálni 

a Pesti Hírlapra vonatkozik, mely legnagyobb 
terjedelemben, legváltozatosabb tartalommal jele
nik meg s épen azért a legelterjedtebb napilap. 
Politikája radikális magyar nemzeti politika s el
vei hirdetésében kormánytól és pártoktól teljesen 
független. De hiszen három évtized óta tudja már 
ezt a nagymagyar olvasóközönség s épen azért 
elég lesz csak annak jelzésére szorítkoznunk, hogy 
az uj évnegyedben két nagyon érdekfeszitő regény 
fog a Pesti Hírlapban megjelenni ; sport- és sakk
rovata lehetőleg még bővebb lesz, távirati tudósí
tásokkal egymásután három nagy nemzetközi sakk
versenyről ; az Esti levelek. Szerkesztői üzenetek, 
Kis komédiák és Vegyesek rovata régi kedvence 
az olvasóközönségnek és fő vonzóereje a lapnak. 
Aki egész éven át előfizetője a lapnak, ha csak 
negyedévenkint vagy havonkint fizet is elő, szá
mot tarthat a Pesti Hírlap nagy képes naptárára 
(karácsonyi ajándékul) és kedvezményes áron ren
delheti meg a Divat-Szalon cimü kitűnő divatla
pot. A Pesti Hírlap előfizetési ára negyedévre 7 
korona, 2 hóra 4 korona 80 fillér, egy hóra 2 
korona 40 fillér. A Divat-Szalonnal együtt ne
gyedévre 9 korona. A kiadóhivatal cime: Buda
pest, V., Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációi I A Nap 
a magyar közönség legkedvesebb lapja ! A 48-as 
eszmény és a magyar nemzeti törekvések egye
led Ilii és kérlelhetetlen szószólója. Főszerkesztő : 
Braun Sándor. Főmunkatárs: Lengyel Zoltán. 
Naponkint 125.000 példány! Egy szám 2 krajcár. 
A Nap előfizetési ára: Egész évre 16 K, félévre 
8 K, negyedévre 4 K. egv hónapra 1 K 40 fill.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá
ban az e.,;ő helyet az Epilepszia (Nyavalyatörési 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj és hatókon) g)"g)it" 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is

méltó elismerésben részesítette. F.z orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V., Alkotmány-utca 5 , ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magyar éklap. 
Páratlan népszerűség! Remek szöveg, pompás ké
pek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajeá . A Fi
dibusz előfizetési ára: Egész évre G K. félévre 3 
K, negyedévre I K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

1 koronát takar,t meg mindenki, aki <>l- 
tönyeit REICH A D O L F férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek !

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-utca.

Művészi képes levelezo-lapok nagy választék 
bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben.

Felelőn »zork««z.tö Dr. Kállai József.
KíiolóliivHtxii ■■iHv-.zatö Lándai József

Hirdetések.
400/1908. szám.

Jlrverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatoság közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
takarékpénztár ipar és kereskedelmi bank végre
hajtatnak Harvilcsák Mária férj. Kuzsma Jánosné 
és társai végrehajtást szenvedő elleni 160 korona 
tőke sjár. iránti végrehajtási ügyében a nagymi
hályi kir. járásbíróság területén lévő ordasfalvi 19. 
sz.'tjkvben A .1. 21, 1'21, ‘209, 245. 325. 410. 
423, 474, 620, 662, 727, 755.846,981.902.942, 
995X’>76 hrszám alatt foglalt, illetve a 150 számú 
tjkvben AX^7I hrszám alatt felvett s Harvilcsák 
Mária férj. Kuzsma Jánosné, Harvilcsák Zsuzsanna 
férj. Puskár Jánosné, kk. Harvilcsák Erzsébet, kk. 
Melykó András és János, valamint Melykó Zsu
zsanna férj. Hajdúk Mihályné nevén B. II. 13, 14, 
15. 16, 17. illetve B. 2. 4, 5, 6, 7. 8. sorszám 
alatt irt illetőségekre a hivatkozott végrehajtási kö
veteléseket megelőzően a C. 8. és 6 sorsz. alatt 
Harvilcsák Györgyné szül. Melykó Zsuzsánna és 
a C. 2. alatt Harvilcsák Györgyné szül. Harvilcsák 
Zsuzsánna javára bekebelezett özvegyi haszonél
vezeti jognak érintetlen hagyása mellett 718 kor. 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1908. évi 
május hó 2-ik napjának d. e. 9 órakor ()rdas- 
falva község túrájának házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának IO",„-át vagyis 71 K 80 f készpénzben, 
vagy az 1881. I.X. te. 42.§-ában jelzett árfolyam
mal számittottés az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 18B1. I.X. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál időle
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagvmi- 
hályban 1908. évi február hó 14-én.

Garbinszky, kir. járásbiró.

i'ios. Árverési hirdetmény.
Alulirt biró»4gi végrehajtó az. 1881. évi I.X. t.-cz. 102. 

értelmében ezennel közhírré tjzz.i, Imgy a aiitoraljaujhelyi 
kir. törvéiiy*zékiiek 1908. évi 53.38 Hz.ámu végzése követkéz, 
télien l»r. Itiiesinsz.ky Mihály ügyvéd által képviselt Wein 
berger Mór javára Markovit* lleniiaii ellen 1500 kor. s jár. 
erejéig 1908. évi március hó 23-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 1018 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. ni. bútorok és főzőedény árucz.ikkek stb. 
nyilvános árverésen elaltatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság t!'0J. 
évi V. 1«2. számú végzése folytán 1500 K — f. tőkekövetelés 
ennek 1908 évi niáre hó I. napjától járó 5% kamatai '/,•/, 
váltóilij s eddig összesen 98 K fillérben biróilag már meg
állapított költ-, cr. Nagvmihályon alperes lakásán é* iizh-’é1., n 
leendő megtartására 1908. évi niajus 13-án d. U. 2 Órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz, a vonni szándékozók e/.i-iiuel 
oly megjegyzéssel hivatnak mn. hogy az. érintett ingósá
gok az 1881 évi LX. t.-cz. 107 és 108. §.ai értelmében 
készpénzlizeté* mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások i« le 
és felülfoglalt tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés a> >881. évi LX. t.-cz. 120, $ a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Költ Nagymihályon, 1908. április hó 20. napján.

Fodor József, 
kir. bir. végrehajtó.

IZSÓ IZIDOR
rövid-, norinbergi- és füszerkereskedese

Nagymihály., Kossuth Ltajos-utea 44.

Van szerencséin a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy Nagymihályon, 
Kossuth Lajos-utcza 44. szám alatt (az 
izr. templommal szembeni egy a mai kor 
igényeinek mindenben megfelelő 

rörid-, norinbergi- és 
r iüszcr-kcrcskcdésl < 
nyitottam, ahol minden e szakba vágó áruk
kal, úgy nagybani mint kicsinybeni eláru- 
sitásra a t. közönség rendelkezésére állok.

I'ötörekvésem leend nagyrabecsült ve
vőimet minden tekintetben kielégíteni és 
miliőn még pontos és lelkiismeretes kiszol
gálásomról eleve is biztosilom, magamat a 
n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva, 
vagyok kiváló tisztelettel

Izsó Izidor.

•• Eladó ház.
A Rákóczi-utcza 7. szánni ház, a hozzá-

[ való telekkel együtt, szabad kézből azonnal
I eladó. Hirkó Mihály, háztulajdonos.

KEIL-LAKK
I legkitűnőbb mázoló szer

— puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kémény padló szamára. 
Keil-fele fehér .GLASUR" fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fenymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :
Gliick Mór czégnél Nagymihályon.

HÁZ ELADÁS.
A Kossuth Lajos-utcza 47. sz. 

j ház telekkel együtt szabad kézből 
I azonnal eladó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt Novakovszky Lajos 
háztulajdonos.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom

Arak.
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr.
1907. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. évi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling ’ „ 60 kr.

A u. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

Bérbeadó lakás.
A Kossuth Lajos-utca 40. szám alatti 

házban egy 3 szobából álló lakás azonnal 
beibe adó. Bővebbet Grünfeld Mór füszer- 

| üzletében.
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WHATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST. flMDRftS5Y-ÚT33.

Brűgler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek es temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

ALAGCSÖ- «• GÓZTÉGLAGYÁR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla. dúztégla. facontégla. 
ék- és kémény-tégla, cscrépzsindely 

HORNYOS TETÖCSEREP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. — Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati Cím: Gőztéglagyár Beregszász.

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyepju-áru raktár Nagymihályon.

* W" Megrendelések a legrövidebb & 
Idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
== RUHÁK = 
elkészitésére, magyar, franczia, angol és 
■msa német divat szerint,

Beregszász, a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag épittetőkhiiz egyaránt

A legkitűnőbb tetöfedöanyag manap

melyet a beregszászi góztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.1 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
/I cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 65 korona.
Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik.
Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagymihályra kb. 50 korona. 
/I fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

lenében azzal az előny nyel bir, hogy non veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva - és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a cserép fe
lülmúlja.

.1 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetöcserép 
egyszer alkalmazásba került, onnan a fazsindely és bádog teljesen ki van szorítva.

.1 gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró, jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem all elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT MA.NÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és göztéglagyára BEREGSZÁSZ.

8O°|o árengedmény!
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20" 0 árengedmény nyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 
—... készletekben, 
alpacca- nikkel-árukban, 

asztali- és függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben 

G0LDSTE1N ADOLF 
üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlete Nagymihály.

Képviselő, viszontedárnsitét kerestetik Ndgymihályon jakereskedő, 
építési vállalkozó, vagy építőmester személyében.

Beton-ipar vállalat.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy Nagymihályban, 
a vasút állomás közelében 

beton-ipar vállalatot 
létesítettem. Készítem az eddig legjobb
nak bizonyult beton-kútcsöveket, melyek
ben a víz állandóan kristálytiszta marad, 
továbbá : beton hídátereszeket, beton vá
lyúkat, beton jászlakat, kémény fedlapo- 
kat, csatorna lefolyókat, kerítés oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.
£ Betonirozások olcsómkészittetnek. £ 
Beton kútcsöveket részletfizetésre is eladok. 
I-rendü cement állandóan gyári áron kapható.

A n. é. közönséget a vállalat részéről 
mindenkori pontos és előzékeny kiszolgá
lásról biztosítva, maradok

kiváló tisztelettel

Deutsch Márton.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


