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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

ixebkeiztöíég:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetlen levelek nein fogadtatnak el.

— Nyilt-tér soronkint 20 kr. —
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . ,4 frt.
Fél évre . .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

kxadókivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landeam&n B. könyvnyomdája.!

A tiidövész ellen.
(Egy homonnai nő' szabadalma.)

(—r) A tüdővész és tüdőgümőkór az 
a betegség, mely manap valamennyi között 
legsűrűbben szedi áldozatait a szenvedő em
beriség soraiból. 8 bár Jókai a művészek és 
poéták specziális betegségének tartja, Tormay 
és Niederman doktorok pedig a kormány 
megbízásából 1869. évben irt könyvükben 
az iparos osztály (különösen a szabók) ré
mének tüntetik fel, mégis azt hisszük, bajos 
volna megfelelő közelséggel meghatározni 
amaz arányt, melyben a tüdösorv és gümö- 
kór az egyes osztályokat rendszerint meg- 
hányadolják.

Tény az, hogy a tuberkulózis a mai 
kor legdivatosabb kórneme. Indító okai a 
rendetlen életmód, gyenge táplálkozás, tisz- 
tátlanság, mértéktelen dohányzás és iszákos- 
ság, sok esetben átöröklés, nem kevesbbé 
inficziálás.

A betegség ragályos voltát már évek
kel azelőtt felismerték, bár az ellene való 
védekezésre oktató első füzetke nálunk bel
ügyminiszteri rendelet folytán még csak 6 
év előtt látott napvilágot. Ennek terjeszté
sével ináig sem sikerült a gyilkos betegsé
get megfékezni, illetve eseteinek arányszámát 
csökkenteni, most Perczel Dezső belügymi
niszter egy a törvény hatóságokhoz kiadott 
rendeletében hatósági intézkedésekkel vél 
gátot vetni a tüdővész terjedésének.

T A R C Z A.
Női bosszú.

Becsapódóit a kert kis ajtaja s az ifjú szen
vedélyesen szoritá keblére a feléje siető bájos kis 
leányt,

Leültek a kert egy félreeső helyére, a hol 
egy virágzó hársfa bóditó illatot árasztott feléjük.

Nem foglak feledni soha — tőré meg a nyo 
masztó csendéit a leány. — Ne is aggódj a felett! 
szeretlek, mig csak szivem egyet is dobban. Te 
vagy egyetlen igaz és örök szerelme életemnek. 
Bármily távol légy is, meggyőződhetsz róla, hogy 
sohasem feledlek.

Néma elragadtatással nézte az ifjú a leány 
szép átszellemült arczát, s édes boldogsággal sut
togott hozzá, újra meg újra keblére ölelte a szép 
fejecskét.

Fogadd e boldogító szava idért cserébe az én 
hüségi eskümet, miszerint téged megcsalni s hűt
lenül elhagyni soha sem foglak. Te lessen az 
enyém vagy senki a világon, Isten engem úgy se- 
géljen.

Sem távolság, sem idő, sem körülmények 
édes arczodat szivemből ki nem törülhetik, ügy 
szeress té is, oly változatlan hűséggel s gondolj 
teám mindig!

Tanulmányaim végeztével visszajövök, szá
mon kérni tőled itthagyott szerelmemet s akkor 
elviszlek magammal, hogy Isten és emberek előtt 
a magaménak mondhassalak.

Kínos, fájó zokogás volt rá a felelet s mire

„A tüdővész“ — mondja a belügymi
niszter — „a szónak szoros értelmében ti
zedeli a lakosságot." A mit valószínűleg úgy 
kell értenünk, hogy a halálozások 10°'„-át 
tüdővész okozza. Legutóbb is meggyőződ
hettünk róla a márczius havi országos halá
lozási statisztika adataiból, hogy 11,657 
hevenyfertőző betegség okozta halálozásból 
6096 esik a tüdővészre. Csupán Zemplén- 
vármegyében 228 ily halálozásból 101-et 
okozott a tüdővész, az ország fővárosában 
pedig 288-ból 233-at — egy hónap alatt ! 
Igazán elszomorító számadatok et.ek. S ha 
tekintetbe vesszük, hogy az ily nemű bete- 
gedések csaknem mind halállal végződnek 
(az arányszámot a kór lassú lefolyása miatt 
megállapítani lehetetlen), csakugyan magya
rázatát találja azon manapság is fennálló 
fatalisztikus felfogás, hogy a tüdővész gyó
gyíthatatlan.

Nagyhírű tudós professorok bölcsessége, 
beoltások, hatósági intézkedések, szanatóriu
mok állítása, mit sem használnak, e mellett 
számos forgalomban levő gyógyszer, legmesz- 
szebb menő óvó-intézkedések, fertőtlenítések 
stb. csak enyhíthetik a bajt, de nem gyó
gyítják.

Epén ezért figyelemre kell, hogy mél
tassunk minden uj találmányt, mely a pusz
tító kór gyógyítására irányul, bár annak 
hasznos voltát csak az általános tapasztalat 
bizonyíthatja idővel. Ma egy uj ilynemű ta
lálmányra kívánjuk felhívni az olvasó figyel
mét. A mi eddig csak az orvosi tudományt

az alkony leszálit, e leányt már egyedül találta 
bánatával, könyeivel.

* **
Tiz év múlt el a leirt események óta. A leány 

ott jár most is kertje keskeny utain. Szép arcza 
elveszte most már üde pírját, az ifjúság bársonyos 
hamvát letörlé róla a bánat. Aranyos telt idomai 
megfogytak. Csak a szép csillagragy ogásu szemek 
égtek szokatlan lángolással. Hervadt, de igy talán 
százszor szebb volt e leány arczáu a szenvedés 
félreismerhetetlen jeleivel.

Megsoványult kis kezeiben egv levelet tar
tott, a melyet ép az imént hozott számára a le
vélhordó.

Leült a helyre, a hol ezelőtt tiz évvel ültek 
kedvessével, a hol örök hűséget esküdtek egymás 
nak, a hova járt imádkozni hosszú évek során, de 
hiába ?

E hely számára a templom, az oltár. Hej ! 
hiába áldozott rajt szivének vérével, az ifjú nem 
tért vissza. Kapott ugyan eltávozása óta néhány
szor levelet, a melyek örök hűségről beszéltek még, 
de tanulmányai végeztével, mikor kész emberré 
lett, akkor hazudtolta meg érzelmeinek igazságát, 
midőn arra kéri a leányt egy levélben, hogy 
felejtse el. Felejtse el az együtt töltött szép napo
kat, mert a végzet máskép határozott. Édesanyja 
beteges öregasszony, a ki már választott számára 
feleséget s ő neki nincs ereje akaratával daczolni, 
ha a szive szakad is meg.

A sz' ’em azért a tied marad örökre, csak 
azért kérlek, felejts el. Irta többek közt.

E levél vétele utáni napokban még sokat sirt, 

foglalkoztatta, a tuberkulózis gyógyítására 
gyógyszert talált fel egy uriasszony, ki há
ziasszonyi és anyai hivatásával járó minden 
teendői mellett időt tudott szentelni az em
beriség szenvedő részének gyógyítására is. 
Az általa feltalált „Antituberculin“-t mint
egy 10 év óta alkalmazta azoknál, a kik e 
részben hozzá fordultak s valamennyinél 
bámulatos sikerrel. Az antituberculinnal élő 
pacziensek csakhamar szabadabban lélekze- 
iiek, a tüdővérzés elmarad, a légzés mély 
lesz, étvágyuk megjő, testük visszanyeri ru- 
gékonyságát s maguk legtöbbnyire meghíz
nak.

A szer feltalálója Marascha Iftvánné 
urhölgy Homonnán, találmányának készíté
sére most „Homonnai autituberciilin" feliratú 
védjegy mellett szabadalmat nyert. 8 jóllehet, 
találmányát üzletszerüleg még forgalomba 
nem hozta, mégis bizton remélhetni, hogy a 
hozzá forduló betegektől soh’ sem fogja meg
vonni segitségét, hiszen a gyógyító szer ké
szítésére is nem önzése, nem dicsvágya, 
nem is anyagi érdeke késztette, hanem hu
manizmusa, jó szive egyedül.

S mostan, hogy találmánya a nyilvá
nosság elé kerül, mi eddigi sikerei után is 
hisszük, hogy elterjedésével sok, a szenve
déstől megmentett lélek hálaszavaival fog 
beigazolást nyerni azon körülmény, hogy a 
tudás a nőnek nemcsak, hogy ártalmára 
nincsen, hanem felemeli őt.

de aztán fásult nyugalom ömlött el egész valóján. 
Napról napra egykedvübb, közönyösebb lön min
den iránt.

E közben meghalt az édesanyja. Ez az utolsó 
csapás egészen megtörte. Viruló szép alakja össze
esett. Váz maradt, váza eltűnt ifjúságának csaló
dott szerelmének. Teljesen vissza vonult a világtól, 
csak emlékeinek élt. A hárs alatt, a hol tiz év 
előtt buosut vettek egymástól, kicsi sirhant dombo
rult. Ide temette el a leveleket, a melyek még 
szerelmi vallomásokat tartalmaztak, ide, a tőle kapott 
emléket, ide boldogságát.

S most e hosszú, kínos reménytelenségben 
eltöltött évek után, küldé azt a levelet, mely szó
ról szóra igy hangzik: „Egyetlen örök szerelmem! 
Megbocsáthatsz-e nekem, a ki esküvésem dfcczára 
téged elhagytalak, megcsaltalak ? Megvert az Isten ’ 
mert boldogtalan voltam az idő alatt, amelyet tőled 
elszakadva töltöttem. Feleségül az anyám által ki
választott dúsgazdag örökös nőt vettem, de házas
ságunk boldogtalan volt. Végre Isten, a ki előbb 
úgy megvert, megszánt mindkettőnket! O meghalt 
s én ismét szabad vagyok. Klára.’ szabad vagyok .' 
Nincs akadály többé! Fogadd el most bünbánatban 
megtisztult szivemet, a mely mindig csak érted 
dobog. E levél vételekor már útban leszek feléd, 
oh fogadj megbocsájtva s felejtsd a múlt szomoiu- 
ságát! Oh bocsáss meg érted sovárgó Tiha- 
mérodnak.*

Keserű mosolygás futott át ajkain, majd hir
telen felkaczagott — jöjj hát, kiáltá, most én rajtam 
a sor bosszút állani.

Aztán sietve szobájába ment. Önkény talenül
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Magyar porczellán.
Zemplén vármegyei főispán ur ö méltósága 

még 1891. évi julius hó 14-én 471/891. föisp. az. a. 
Sulyovtzky István Nagy Mihály város főbírójához 
egy felhívást intézett, melyben arról értesíti, hogy 
a kereskedelemügyi minisztériumnál és a vármegye 
állandó közgazdasági bizottságánál Sebök Ignácz 
keramikus az iránt tett javaslatot, hogy Zemplén 
vármegyében, még pedig lehetőleg Nagy Mihály bán 
egy porczellán és kőedénygyár állíttassák tel. E 
javaslat tárgyalás alá vétetvén, az illetékes minis 
terium a rendelkezésre álló ryolith és kaolin leibe 
lyei és minősége tekintetében bekivánta a m. kir. 
földtani intézet jelentését, mely azt állapította meg, 

Áogv a porczellán és kőedény legjobb anyaga 
agy Mihály hernyókén, különösen Sztrajnyán bán 
an nagy bőségben. Ebből folyólag felhívta neve 

lett főbírót vármegyénk főispánja, miként az itteni 
viszonyokról, ha itt egy gyár felállítása lehető 
lenne, a társadalom és község remélhető hozzájá- 
riíásáról és támogatásáról hozzá kimerítő jelentést 
tegyen.

Nagy-Mihaly város főbírája a főispáni felhí
vás után mindent elkövetett, hogy az ügyet a 
megkezdett mozgalom utján meglehessen valósítani 
és e tekintetben egyenesen néhai gróf Sztáray 
Antalhoz fordult, mint a ki tudvalevőleg azon idő 
ben a sztrajnyáni kaolin egyedüli birtokában volt 
és igy tőle függött már akkor, hogv Magyarorszá 
gon és pedig Zemplén vármegye területén s lehe
tőleg N. Mihályban egy porczellán és kőedénygyár 
állíttassák fel és ez állal Magyarország gyáripara 
fejlesztessék. mi által e szegény vidék népe egy 
állandó keresetforráshoz jusson s egyszersmind a 
gyári iparnak Nagy-Mihályban leendő fejlesztése 
által a város anyagi fejlődése is fokoztassék.

Néhai gróf Sztáray Antal azonban minden 
kérés daczára, megtagadta a hozzájárulást és mert 
azon időben Sztrajnyán község határában csak is 
az ö tulajdonát képező területen volt a kaolin bá
nyászat üzembe véve a nélkül, hogy tudomásuk 
lett volna arról, hogy a gróf Sztáray féle kaolin 
bánya közvetlen szomszédságában fekvő és a sztraj
nyáni volt úrbéres gazdák tulajdonát képező terii- 
(ilet is bő kaolintelep, a városi főbíró jelentésé
ben körvonalozta ugyan a helyzetet és világosan 
megjelölte azt is, hogv Nagy Mihály város mint 
erkölcsi testület a tulajdonát képező és gyártelepre 
igen alkalmas Laborcz melletti nagy belhelyét 
összes felülépitkezéssel a legnagyobb készséggel 
lenne hajlandó átadni és úgy az akkor még csak 
egy pénzintézet, valamint egyesek is szívesen ven
nének részt a tervezett gyár létesítésében.

Ezen jelentés szerint miután éppen a legfon 
tosabb kellék, a kaolin nem volt meg, nagyon ter
mészetes dolog, a porczellán és kőedénygyár fel
állításának eszméje is már születése alkalmával 
végelgyengülésben kiszenvedettnek látszott.

A magyar porczellán és kőedénygyár eszméje I 
azonban nem tűnt el véglegesen, mert annak meg
valósításán az illető körök, a kik ez ügyben ténye
zők lehetnek, folyton működnek és habár lassan, 
még is azon igyekeznek, hogv a megindított moz
galomnak testet és lelket adjanak s azt diadalra 
juttassák.

is a tükörbe pillantott, majd gyorsan lebontá csoda
szép haját, a melyet Tihamér sokszor simogatott 
hízelegve. Aztán fehér ruhát vett magára. Hadd 
támadjanak fel Tihamér szivében a múlt édes em 
lékei, megpillantva őt fehér ruhában, leeresztett 
hajjal. így tetszett neki legjobban ! Azt akarja, 
minél jobban fájjon a szive a visszautasítás miatt.

Kezeibe hajtott fővel merengett maga elé, 
elkészítve már előre, hogy mit fog Tihámérnak 
mondani. Elmondja, hogy neki is lett volna alkalma 
esküjét megszegni, mert elég udvarió kínálkozott 
számára. Elmondja, hogy édes anyja halálát siet
tető az által, hogy Lajost, a jó fiút, ki mai napig 
is várja, kikosarazta, hogy volt ereje haldokló 
anyja utolsó kérésének ellentállni, esküjéhez hűtlen 
lenni, soha!

Végig gondolja mindezeket és nem veszi 
észre, hogy a kinek mindezeket mondani fogja, a 
szép magas férfialak, már ott állt a nyitott ajtó 
mögött.

Egyszerre csak egy meleg könnycsepp esik 
kicsiny sovány kezére. Ijedten rezzen össze, de 
már késő ’ A büszke apollói alak már ott térdel 
lábai előtt, zokogva kéri: bocsáss meg, bocsáss 
meg’,

Es ő? Elfeledett most mindent, — el a 
megcsalattatást, el a megvettetést, a hosszú bús 
magányosságban eltöltött évek néma eltitkolt köny- 
hullatásait, szivében minden bosszúálló érzést el
fojtott a nagy, mindent felülmúló szerelem, csak 
egyetlen önfeledt kiálltással borult a férfi kitárt 
karjaiba, a ki forró, tüzes csókjaival bontotta el 
hü szerelemben elfonnyadt, halvány arezocskáját. 
Nő volt, egészen nő ... .

Pap János, az ungvári agyag 
tóin a .Mait var Ipar“ szak

A többek között 
ipar szakiskola igazga.. .. „—w- 
lap múlt évi 38-ik számában a „Magyar porczellán 
czimü szakszerű értekezésében a magyar porezel- 
lángyártásra vonatkozó kedvező geológiai viszonyo
kat ismertetvén, különösen felemlíti és megerősíti 
a m. kir. földtanintézet részéről tett azon jelentés 
valódiságát, hogy a porczellán gyártásra legal
kalmasabb lenne a sztrajnyáni és azzal kevert ung 
megyei Dubrinics község határában található kaolin 
agyag, melyeknek vegyelemzési és vegyi össze
tétele együttes használattal a Continens legelső és 
legjobb minőségű kaolinját tartalmazzák.

Nevezett igazgatónak mint elsőrangú szakte
kintélynek a magyar porczellán mint uj iparág 
meghonosítása tárgyában kiadott közleménye és 
melv széles körben felkelte az érdeklődést külö 
nősen pedig nálunk, hol a gyári ipar mai napig 
is tengődve sinylik, mert több külföldi kerámiái 
szaklap is átvette azt és egész terjedelmében kö
zölte.

Ama közlemény méltó feltűnést keltett a kül
földi szakkörökben is úgy, hogy azóta többen ér
deklődtek az itt található ritka értékű kaolin fajok 
iránt, mely érdeklődések között első helyen áll a 
cs. és kir. szab. Wilhemsburgi kőedénygyáré, mely
nek vezetősége kijelentette, hogy a fennálló ked 
vező situatió mellett, hajlandó lenne e vidéken egy 
nagyszabású porczellángyárat létesíteni ha részére, 
kellő erkölcsi támogatás lesz biztosítva s egyúttal 
az iránt kereste meg Pap János szakiskolai igaz
gatót, hogy ezen támogatás elnyerése és a gyár 
létesítése ügyében a szükséges tudakodózásokat 
tegye meg.

Jóllehet I’ap igazgató az uj iparágak me 
honosítása tárgyában alakult országos iparegyesület 
által megindított mozgalomnak fáradhatlan és lelke
sült híve, mindazonáltal folyton némi aggály lyal 
gondolt arra, hogy hátha a czélba vett mozgalom 
hajótörést szenved, még mi előtt az a megvalósulás 
komoly stádiumába lépett volna.

A mi tőkepénzeseink, a kik helyzetüknél 
fogva első sorban utalva lennének az ily iparágak 
meghonosítása körüli mozgalmak élére állani önál
lóan, vagy szükség esetén a külföldi tőkével kar 
öltve, egyelőre megelégednek, de sőt mondhatni 
minden uj gyáriparnak elébe teszik a sokkal na
gyobb veszélynek kitett érték papírok és gabona 
tőzsdei műveleteket, ország ipar érdekeinek ki- 
számithatlan nagy kárára.

11a tekintetbe vesszük az országos ipar egye
sület bizottságának f. évi ápril hó 15-én kelt azon 
jelentését, melyben világosan és hitelt érdemlőleg 
statisztikailag ki van mutatva, hogy a hazánk te
rületére importált porczellán és agyagáru értéke 
évenként mily rohamosan emelkedik, midőn 1892. 
évben 1.381,310 frt. 1896-ik évben pedig mar 
1.834,065 frt értékű porczellánt szállítottak be hoz
zánk. kitűnik, hogy 4 év alatt a szükséglet hazánk 
területén majd ötszázezer írttal nagyobbodott s 
porczellán behozatalunk leginkább Ausztiából eredt, 
mert innen 1892-ik évben 1.335,075 frt 1896 ik 
évben pedig 1.783,355 frt értékű volt a behozatal, 
tehát Ausztriából is 400,000 irtot meghaladólag 
emelkedett 4 év alatt s ha a behozatal ilv mérvben 
emelkedni fog az esetben 10—20 év múlva már 
4—6 millió forintot fog hazánk kiadni porczellán- 
ért a külfolduek akkor, a midőn itt van a porczel
lán gyártásra a legjobb minőségű és mennyiségű 
agyag.

A kétkedők és csak a régi avult nyomokon 
haladni szándékozók azt mondják, hogy a porczellán 
szükségleti czikkeknél, a külföld haladott iparával 
szemben a versenyt sikerrel mi nem vehetjük fel. 
A meghonosítás kizérlete tehát meddő lenne. Ez 
rósz phrazis; mert az uj iparágak meghonosítása 
tárgyában megindított mozgalom kivállóan az agyag 
áruczikknél, mely ily tekintélyes összeget tüntet 
fel, az importált porczellánnál a siker biztos.

Az uj iparágak meghonosítása tárgyában kia
dott jelentés minden egyes ipar ezikkre kihatólag 
megállapítja azon összegeket, melyeket évenként 
kiadunk és ezen pénzösszeg a külföldre vittetik.

Legyen szabad itt csakis egyetlen iparczikkre 
vonatkozólag tenni egy közleményt: Gombok szö
vetből. szarvból, kődióból és gyöngyházból, közel 
tiz millió forint szükségletet tüntet fel a statisztika. 
Es ha végig tekintünk a jelentésen azon megdöb
bentő jelenség áll előttünk, hogy 2—300 millió 
forint vittetik ki tőlünk évenként oly nemű czik- 
kékért melyek nálunk meghonosíthatok és létesít
hetők lennének.

Ha tehát attól kell tartanunk, hogy minden 
egyes gyári iparczikk meghonosításánál a külföld 
haladott iparával szemben a Versenyt sikerrel nem 
vehetjük tel, akkor felesleges minden mozgalom. 
Maradjunk meg a régi állapotban s adjuk ki foly
tonosan megtakarított es szükséges filléreinket melv 
ekként száz és száz milliókra fog növekedni to- 
' óbbra is a külföld javára és boldogulásara a he
lyett, hogy szegény munkás népünk helyzetén 
segítsünk s egvszersmind magunknak is hasznot 
s az állami rendezkedes nagy kiadásainak fedezhe- 
tésere biztos es állandó adó alapot teremtenénk.

A „Magyar lpar“ czimü szaklap múlt évi 
38. számában ugyancsak Pap János igazgató a 
magyar porczellán meghonosítása tárgyában szak

szerűen mutatott rá azon teendőkre és módozatokra, 
a melyeket követnünk kell a magyar ipar fejlesztése 
körül. Ha tőkepénzeseink avagy fővárosi és vidéki 
pénzintézeteink a magyar ipar fejlesztése közül 
zárkozott helyzetbe és állapotba vonulnak, — nem 
zárja ki a kisebb tőkék és egyesek hozzájárulása 
melletti egyesülést és tömörülést az ily nemű ezé- 
lok elérése, beigazolván ezáltal, hogy egyformán 
önállóságra törekedünk és önjoguakká lettünk.

Pap János igazgató mint szakférfiú, ki hazánk 
kaolin termékeit igen jól ismeri és több Ízben 
fegyelmezésüket foganatosította és mindenikével 
kísérleteket tesz, határozottan megállapította, hogy 
a Sztrajnyán és Ungvár mellett fekvő Dobrinics 
községi kaolin telepek terméke együttesen hasz
nálva, a világ legelső minőségi kaolinját tartalmaz 
zák, és mégis daczára annak, hazánkban nem 
mutatkozik semmi akarat arra, hogy az érintett 
értékes kaolin agyag együttes felhasználása mellett 
a külföldi poczellángyárakkal szemben a verseny 
megkisértetnék.

Ajánlom tehát ez ügyet Zemplénvármegye 
mélyen tisztelt főispánja nagybecsű figyelmébe, 
hogy a már 1891. évben megindított mozgalom 
élére állván, a vármegyei állandó közgazdasági 
bizottság támogatása és közreműködése mellett a 
megindított mozgalmat két három megye hozzájá
rulásával is czélhoz vezetni törekedjék, hogy a 
már megindított mozgalom az újabban Sztrajnyán 
bán felnyitott kaolin bányák bő anyagának érté
kesítésével a megvalósulás stádiumába juttatassék ; 
mely buzgalmukat a haza felvirágozása és az ál 
lalános elismerés fogja kisérni.

Bodnár János,

Vegyes hírek.
— Esküvő. Gróf Sztáray Sándor, a hely

beli gróf Sztáray Antal-féle uradalom örököse, e hó 
23-án tartja esküvőjét báró Fecseg Paulinával, báró 
Vécs^y József leányával Sárköz Újlakon.

Az; ungvári dalárda a városunkban e hó 
18-án tartandó dalestélyére a következő műsort 
állította össze : 1. Honfidal, Wusching Konrádtól. 
Énekli a dalárda. 2. Zongora-játék, előadva 
Valkavszky Béláné és liartus Elza úrnőktől (Nagy- 
Mihály). 3. Magyar népdalok, Fortnur Elektől. 
Előadja a dalárda. 4. szavalat: Filzrgséry Dezső 
(Nagy Mihály). 5. Nemzeti zászló, Huber Károly- 
tói; Lányi Gyula zenekarának kísérete mellett 
énekli a dalárda. 6. „Éljen csárdás“, Ridley Koh- 
netől. Hegedűn előadja dr. Horváth Sándor, zon
gorán kiséri dr. lilchler Sándor (Ungvári. 7 Három 
dal Lányi Ernőtől. Előadja a dalárda. 8. Zongorán 
játszik Pajkosgy Kornélia (Póssa, Zemplén vin.). 
9. Dalár-induló Rieger Györgytől, Lányi Gyula 
zenekarának kíséretével énekli a dalárda.

— Elhalasztott majális. Mintha csak 
előre észlelte volna tantestületünk az időjárás sze
szélyességét. A tegnapra, 8-ára tervezett majálist 
e hó 23 ára halasztotta el, miután a nehány nap 
múlva kezdődő évzáró vizsgálatok előkészítésével 
van teljesen elfoglalva. De ha nem is lettek volna 
most a vizsgálatok megtartva, a majálist mégis 
el kellett volna halasztani a kedvezőtlen időjárás 
miatt.

A vigyázatlanság áldozata. Folyó hó
6 án életével fizette meg saját vigyázatlanságát a 
helybeli uradalom egy állandó cselédje : Uhrincták 
János. A sztrajnyáni részen levő kaolinbányából 
szállítással volt elfoglalva és a mikor a megrakott 
szekérrel elindult, a bányából kivezető keskeny 
utón a lovak mellett haladva, egy kiálló fatörzsé
hez oly szerencsétlenül nyomta a szekér első lőcse, 
hogy több oldalbordája szilánkokra tört, minek 
következtében elesett és a nagy teherrel megrakott 
szekér kerekei alá kerülve, ismét oly súlyos sérü
léseket szenvedett, hogy mire a vasút melletti 
szerelmesi majorban levő lakására szállították, 
meghalt. Felesége és két leánygyermeke maradt.

— Egy fiatal leány halála. Súlyos csa 
pás érte Nyomárkay Frigyes deregnyői tiszttartót 
és családját. Egy 18 éves kedves leánya hosszas, 
sorvasztó betegség után folyó hó 6 án meghalt. A 
mindenki által őszintén szeretett leány temetése
7 én ment végbe rendkívül nagy részvét mellett.

— Felmentve. Annak idején rendkívül 
nagy port vert fel a Pajkuny Antal volt falkusi 
gör. kath. lelkész esete, a ki azzal volt vádolva, 
hogy harminczegy falkusi lakos által vett birtok 
vételárából körülbelül 8000 frtol elsikkasztott. Eb
ben az ügyben most döntött végérvényesen a kúria, 
még pedig Pajko88y javára, a mennyiben a vád- 
és következményeim k terhe alól fölmentette.
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— Felakanxtotta magát. Folyó hó 7 ere 
virradóra Gatály községében, a H’idderék kerté
szének cselédje : Kohut Mária berettői leány a gaz 
dasági udvarban levő egyik csűr gerendájára fel
akasztotta magát. Reggel a mikor észrevették, már 
teljesen meg volt dermedve és még 11 órakor is 
függve volt, az egész falu megbotránkozására, mert 
a bíró nem engedte levágni. Mint a falubeliek be
szélik, előző napon ott volt nála látogatóban Be- 
rettőről az anyja, a ki, nem tudni miért, de nagyon 
veszekedett vele és azt hiszik, hogy e miatt pusz
tította el magát. — Megemlítjük különben azt is, 
hogy a málezai körorvos — mint a csendőrségi 
jelentés jelzi — azon véleményének adott kifeje
zést, hogy nincs kizárva a bűntény esete sem, 
miért is a helybeli kir. járásbíróság tegnap délután 
kiszállt a helyszínére a hulla felbonczoltatása és a 
nyomozat megindítása miatt.

— Piaczi hír. Bizonyos időközökben pa
naszos leveleket kapunk, a melyben a kofák és 
egyáltalán a viszonteladók ellen történik felszóla
lás. Most is kaptunk egy ilyen levelet; a tartalma: 
hogy mire a lakosság a saját használatára szüksé
geltető élelmi szerek bevásárlása czéljából kimegy 
a piaczra, már csak harmad és negyedkézből 
eszközölheti azt, jó drágán, mert akkorra mindent 
összeharácsolnak, mi több, a falvakból vezető útra 
kimennek és már ott vásárolnak. Hát bizony az 
nincs rendén és föltétlenül segíteni kellene rajta, 
a mi nem is ütközne valami nagy nehézségbe, 
csak akarat kell hozzá. A lakosság érdekében kér 
jük az elöljáróságot, gondoljon erre a bátran vissza
élésnek nevezhető dolog megszüntetésére.

— Eljegyzés. Weinberger Zsigmond, IFeín- 
bergtr Sámuel pazdicsi birtokos fia eljegyezte M - 
Szigetről Kakán Amália kisasszonyt.

— Az évzáró vizsgálatok. A helybeli 
állami elemi iskolában a következő napokon és 
sorrenben lesznek megtartva az idei évzáró vizs
gálatok : Junius hó 18-án reggel 8 órakor az ősz 
szes felekezetek hittani vizsgálatai és pedig : a 
róm. kath. leánynövendékeké az V—VI. leányosz
tály tantermében, a fiuké a IV. fiúosztály tanter
mében ; a gör. kath. leány növendékeké a III. leány 
osztály tantermében, a fiuké a III. fiúosztály tan 
termében ; az ág. ev. növendékeké a II. leány osztály 
tantermében; az izr. növendékeké a gör. kath. 
leányok vizsgájának befejeztével a 111. leány osztály 
termében. Junius 20-án: az 1—II. leány-és I—11. 
fiuosztálybeliek, 21-én a III—IV. leány- és III—IV. 
fiuosztálybeliek, junius 22-én az V—VI. leány és 
V—VI. fiuosztálybeliek, junius 26-án d. u. 3 órakor 
pedig az iparostanoncz növendékek vizsgálatai 
tartatnak meg. A záró ünnepély junius 29-én megy 
végbe a szokott módon.

— A szintár salat. A jelenleg itt működő 
Kiss Pál derék színtársulata hétfőn eltávozik tőlünk 
és Orosházára megy. Kívánjuk, hogy ott sokkal 
nagyobb anyagi sikerrel legyen jutalmazva, mint itt.

— Tálya község a Kossuth-gyalázók 
ellen. Tályán a községi képviselőtestület hétfőn 
rendkívüli közgyűlést tartott, hogy állást foglaljon 
Kossuth Lajos gyalázóival szemben. JZevaí Mór 
indítványára kimondta a közgyűlés, hogy Zimándv, 
Zelenyák és Lepsényi viselkedése fölött jegyző
könyvileg fejezi ki megbotránkozását. Az indítvány 
ellen csak Adainovits István róm. kath. plébános 
szólott, magasztalva a három gyalázkodó tettét. A 
plébános kérelmére az ő külön véleményét jegyző
könyvbe vették. Ez a viselkedése a plébánosnak 
nagy megbotránkozást keltett a községben és a 
hívek között nyomban mozgalom indult meg oly 
irányban, hogy Adainovits plébános elhagyja Tályát.

— Tanítók figyelmébe. A Cöldmivelésügyi 
m. kir. miniszter a tanítók gazdasági kiképzése 
czéljából f. évi augusztus hónapban az adai, al- 
gyógyi, csákovári, hódmezővásárhelyi, jászberényi, 
kecskeméti, nagy-szentmiklósi, rimaszombati, pápai, 
szent-imrei, szabadkai és csabai ibldmives iskolák- 
bar 20—20, összesen 240 néptanító részére 4 hetes 
tanfolyam tartamára minden felvett néptanító 50 
frt általányban részesül, a melyből úgy az trikóit 
súg, mint az ellátás, szóval minden költség fede- 
zendő. A tanfolyamba csak tényleg alkalmazásban 
levő néptanítók vétetnek fel, kik kérvényeiket, 
melyben a tanító kora és az illető főldmives-iskola, 
melybe a felvételt kívánja, megnevezendő, legké
sőbb f. évi május hó 8-áig a kir. tanfelügyelőhöz 
terjeszszék be.

— A város csatornázásának ügye is 
halad a megvalósulás felé. Ebben az ügyben a fő
bíró most az alispáni hivatalhoz, mint a vizijog 
engedélyezésére hivatott hatósághoz fordul aziránt, 
hogy a szükséges kisajátítási eljáráshoz az enge
délyt megadja. A kisajátítás az alsó utcza balolda
lán levő földek mentén eszközöltetik és a laszto- 
méri ut ugyanazon oldalán fog a Laborczba vezet
tetni a főkanális, ebbe pedig bvletorkollanak majd 
a város különböző helyeiről vezető alkanálisok, még 
pedig úgy, hogy az < gész belterület mentesítve lesz.

— A dajka gondatlansága. Kalla Jónás 
helybeli kereskedőnek egy 5 hónapos gyermekét 
a dajka vigyázatlanság föl v tán megfojtotta.

— Előmunkálati engedély. A k- reske 
delmi miniszter Valliszky Gusztáv budapesti la 
kosnak, a Tőke Tér- bőstől Gábzécsig tervezett he 
lyi érdekű vasút folytatásaként GálszécariH Parnó, 
Szécs Polvánka és Varannó érintésével Taearnáig, 
valamint a in. kir. államvasutak Őrmező állomásá
tól ugyancsak Tavarnáig s innét Kis Domása, Kel
ese, Petőfalva, Túrán y. Nagy Brezsnyicze, Sztropkó, 
Tisinyecz, Duplin, Szorocsin. Alsó és Felső Szvidnik, 
Ladomér és Krajna Polyána érintésével Komámokig, 
illetve az ország határig vezetendő gőzmozdonyu 
helyi érdekű vasútvonalra kiadott előmunkálati en
gedély érvényét a lejárattól számítandó további 
egy év tartamára újból meghosszabitotta.

Kossuth Ferencz álruhában. A hí 
rés emberekkel, mint Mátyás király s most Kossuth 
Ferencz. (!) könnyen megesik, hogy a nép mesét 
költ róluk. Álruhában öltözteti őket s igy kémlel
ted velük a nép baját. Most az alföldön azt mesé
lik, hogy Kossuth Ferencz ott járt. Meghallotta, 
hogy kegyetlen urak ott csak 20—25 krajezár 
napszámot adnak a szegény munkásnak. Ezért hát 
ő is elszegődött szegény munkásgunyában az egyik 
gazdag úrhoz, ott szántott, vetett és trágyát hor 
dott egy hétig inig csak föl nem viradt a vasár 
nap, a mikor neki is csak 1 frt 20 krnyi bért 
adtak a hat napi napi munkáért. De már erre le
vetette Kossuth Ferencz az álruháját és megmondta, 
kicsoda, micsoda ő! A földbirtokos megijedt, de 
hiába, Kossuth büntetésül szétosztotta a birtokát a 
szegény munkások között.

— Halálozás. Ifjabb Reichard Mór, a s. 
a. újhelyi „népbank- főkönyvelője hosszas betegség 
után folyó hó 1 én a budapesti klinikán, hová 
gyógyulást ment keresni, — elhunyt.

— Tanítói értekezlet. Az abarai ev. ref. 
kör 1898. évi rendes értekezleti gyűlését f. hó 
1-én Kis -Ráskán tartotta meg. Varga József, kis- 
ráskai tanító minta tanítást tartott, melynek tárgyát 
„a népiskolai énektanítás hangjegy szerint* képezte. 
A tanítás alkalmával használt módszert, az elért 
eredményt, a szereplő tanító ügyes bánásmódját 
egybe vetve alapos birálgatás után azon megállapo
dásra jutott az értekezlet, hogy az osztatlan nép
iskolában az éneket hangjegy szerint tanitani nem 
tartja keresztül vihetőnek, mivel annyi idő nem 
áll rendelkezésre, a mennyi alatt e tárgyban szá
mot tevő eredmény elérhető, miért is a hallás után 
való tanítás mellett foglalt állást. Fábián István 
abarai tanító a szocialismusról olvasott föl érteke
zést, melyért jegyzőkönyvi köszönetét nyert. A 
következő gyűlés Morván lesz. A tisztikar hivata- 
loskodási ideje lejárván, a tiszt újítás is megejtetett. 
Egyhangú lelkesedéssel lettek megválasztva Lukács 
Mihály vásárhelyi tanító elnöknek, Fábián István 
jegyzőnek, Várady Pál deregnyői tanító, pénztár
noknak. Feljegyzésre méltó, hogy a kis ráskai ev. 
ref. egyház a kebelébe tanácskozásra gyűlt tanító
kat vendégeiül meghívta s ellátásukról előzékenyén 
gondoskodott. Nevezett egyháznak e szives csele
kedetéért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott az 
értekezlet.

— Helyreigazítás. Múlt számunkban kö
zöltük, hogy a f. hó 20-án városunkban tartandó 
jegyzői kongresszust követő társasebeden, a jegyző
kön kívül csak a meghívott vendégek vehetnek 
rész:. E közleményünk téves volt, mert igenis 
részlvehet a társaseb idén bárki is, ha e szándékát 
f. hó 15 ig a fiizesséri körjegyzőnél bejelenti.

— Öngyilkosság. Harkány és Szerencs 
között a vonaton egy Kövér nevű fiatal tályai ipa 
ros főbe lőtte magát. Levelet hagyott hátra, mely
ben megírta gyilkosságának okát. Attól félt, hogy 
anyja betegségét, ki elme kórban szenved, örö
kölni fogja.

— A topoly ániak hazafiassága. Teg
nap, a király koronázásának évforduló napján, 
szépen ünnepelt Topolyán lakossága, a mi kizáró
lag Mihalovits Jenőnek, ennek a hazafias és tehet
séges gör. kath. lelkésznek az érdeme, aki egyet
len alkalmat sem mulaszt el arra nézve, hogy 
híveit a kimagasló és hazafias eseményekről fel ne 
világosítaná. Az iskola udvarában volt a gyüleke
zés, hóimét a felnőttek az ünneplő ruhába öltözött 
gyermekekkel együtt a tanító vezetésével nemzeti 
színű zászló alatt, kürtszó és dobpergés mellett a 
templomba vonultak, hol a háladó isteni tisztelet 
befejezése után Mihalovits lelkész mondott a nap 
fontosságához méltó gyönyörű alkalmi beszédet. 
Bizony, járásunk nagyon sok lelkésze vehetne pél
dát Mihalovitstól.

— Villám ütés. A folyó hó 7-én, kedd-n 
délután volt esőzés alkalmával három sztrajnyáni 
ember dolgozgatott a mezőn, miközben a vilit in 
közveilen közelükben lecsapott. Az emberek Í7>ld 
höz verődve, eszméletüket veszítették és úgy szállí
tották lakásaikra. A mikor magukhoz tértek, vették 
észre, hogy halló és beszélő képességüket elvesz
tették. Most gyógykezelés alatt állanak, és remél
hetőleg szomorú állapotuk javulni is fog.

— Az 1 krajezáros bevonása. E hó öl
ével megszűnik a régi 1 kros pénz forgalma, mert 
a pénzügym iniszter elrendelte azoknak a bevoná
sát. Julius hó 1 tői deczember 31-ig csakis az ál
lampénztáraknál beválthatók. Azon időn túl meg
szűnik az értéke. Helyette a már régebben forga
lomban levő 2 filléres lesz használva.

— Az iparfelügyelet újjászervezése. 
A kereskedelemügyi in. kir. minister az iparfelü
gyelői intézményt deczentrálizálta s az iparfelügyelői 
intézményt két kerületre osztotta. Az ötödik kerü
letet a kassai és miskolczi kamarák területe képezi 
s ide felügyelőül liroóser Mór neveztetett ki. Az 
iparfelügyelő k a jövőben állandóan a kerületükben 
fognak lakni és novembertől fogva a minister által 
székhelyükül m-gjelölt városokban fogják irodáju
kat berendezni. Ezzel megszűnik a wgyárfelügyelők“ 
központosított intézménye. Az iparfelügyelőknek, 
a kiknek száma négyről hétre emelkedett, ilyen
képen lesz idejük és alkalmuk kerületük viszonyait 
alaposan megismerni és ipari köreivel állandó 
érintkezésben lenni, minthogy nem lesznek az év 
legnagyobb részében, úgy, mint eddig, a központ
ban irodai munkával elfoglalva. A rendelet intéz
kedik arról is, hogy az iparhatósági ellenőrzés 
alá tartozó összes gyárak és iparvállalatok az egész 
ország területén még ebben az évben felülvizsgá- 
landók; és e végből az iparfelügyelők a központ
ban minden munkától azonnal fölmentetnek. A 
minister elrendeli továbbá, hogy az iparíeliigyelők 
úti programmjukat az egész évre előre állítsák 
össze és minden hónapban tegyenek működésükről 
jelentést. Ezenkívül kötelesek a felügyelők minden 
év február havában terjedelmes évi jelentést készí
teni egész esztendei működésükről, az ipari viszo
nyokról, az iparoktatás, a munkásvédelem, a 
balesetbiztosítás terén észlelt állapotokról, az egész
ségügyi viszonyokra károsan ható körülményekről, 
a betegsegélyző állapotáról, a munkás gyámolitó 
intézetekről, az esetleg előfordult sztrájkokról stb. 
Ezekre a jelentésekre nézve a minister megköve
teli, hogy abszolút irodalmi értékük legyen és a 
közgazdasági s társadalmi viszonyaink iránt érdek
lődő közönség részére önállóan közreadhatók le- 
gyének.

— Véren számok. Érdekes könyv jelent 
meg legutóbb. Czime : számok a háborúban*
Számokban megelevenül előttünk az egész világ. 
A reánk vonatkozó adatokat kivesszük az érde
kes könyvből. 400 évnyi időszakban, 227 hábo
rús év alatt monarchiánk 63 háborút viselt kül- 
ellenség ellen, és legtöbbször — 22-szer — Fran- 
cziaországgal. 85 háborús esztendőben 92 csatában, 
106 ütközetben, 3250 kisebb harezban küzködtünk 
ellenük. 110 szer mi voltunk a győztesek. Legtöbb 
bajunk volt Olasz- és Törökországgal. Mindegyik 
kel 22 csatánk volt. Ezenkívül az előbbivel 528- 
szor, az utóbbival 750-szer csaptunk össze, több
nyire győztesen. A poroszszal 27 csatánk volt, s 
csak 9-szer vertük meg az ellenséget. Egyébbként 
647 kisebb harezban inár velük szemben kedve
zőbb volt a győzelem és a vereség aránya. Ezek
ből a véres számadatokból látható, hogy a magyar 
nemz, t mindig megállta a helyét. Mindig nyújtotta 
felénk védőkarát a mi Istenünk, ha küzdöttünk 
ellenséggel.

—^4 magyar föld terhe. Hogy a hazai 
mezőgazdasági viszonyok miért oly mostohák, arról 
sok mindenfélét összeírtak már. de mind e müvek
nél sokkal szomoruabban beszél az a statisztikai 
kimutatás, a mit az alábbiakban bemutatunk: 
1840-ben még csak 181,000 frt jelzálogkölcsön 
terhelte a magyar főidet, 1850-ben 9.511,000 frt, 
1860 bán 50.000.000 frt, 1870 ben 130.000,000 frt, 
1880 bán 252.000,000 frt, 1890 ben 480.000,000 frt. 
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1896-ban pedig 781.000,000 forintra nőtte ki magát 
a jelzi!ogteher. E jelzálogkölcsönből 72 százalék 
földekre, 28 százalék házakra jut; szépen meg 
▼annak terhelve részletfizetésre épített budapesti 
bérházak is, de nagyobb kérdés a földbirtok jel- 
zálogterhe, mely a fenti kimutatás szerint 550—600. 
000,000 írtra tehető, ámde csak a pénzintézetek 
jelzálogkölcsöneiről van itt szó. Az árva vagyontól, 
alapok, alapítványoktól, kommunális pénzekből és 
magánhitelezőktől nyert jelzálogkölcsönök abba 
nincsenek betudva. Nem csalódunk semmi esetre, 
ha mindezek hozzáütésével a jelzálogterheket leg
alább is ezermillió forintra becsüljük. Legnagyobb 
részt vesz a jelzálogkölcsönökben Bács Bodrog 28, 
Pest Pilis 25, Torontál 24 millió forinttal, Árva
megyének már csak 307, Fogarasnak pláne csak 
86 ezer forint jelzálogos kölcsönt adtak a pénz 
intézetek, vagyis az eladósodás ép a tisztán mező
gazdaságból élő megyékben a legnagyobb. Mutatja 
ezt egy másik táblázal is. Csanádban egy hold 
termőföldre 50, Békésben 27, Fejérben 14 forint 
jelzálogteber esik. Turóczban csak 6, Sárosban 5, 
Árvában pedig 0.91 forint. Érdekes a pénzinté
zetek jelzáloghitelkamatlába is; ebből megtudjuk, 
hogy a négyszázalékos piaczi kamatláb mellett 
1894 ben a bankok 63 millió, a takarékpénztárak 
azonban csak 16 millió forint jelzálogkölcsönt 
adtak, hanem szedtek az utóbiak 51 millió után 
6, 25 millió után 7, 22 millió után 8 százalék 
kamatot. Magasabb kamatláb nincs kimutatva, de 
vannak oly embernyuzó takarékpénztárak is, 
melyek természetesen az uzsora-törvény ügyes 
megkerülésével, 10—12 száztólit szednek jelzálog
kölcsöneik után. Mig tehát egy börziáner, egy 
vállalkozó, egy gründer váltóját a nyílt piaczon 
sokszor 4 százalékon alól is leszámítolják, a reál
hitel legbiztosabb tőkeelhelyezési módja négy szá
zaléknál alacsonyabb kamatlábat nem ismer, de 
ismer 6, 8 és azon felül emelkedő kamatokat. Ez 
nem agrárhitel, ez agráruzsora! A magyar föld 
eladósodásának egyik legfőbo oka az — adó. 1868- 
bán az egyenes adók tiszta bevétele 58 millió, a 
fogyasztási adóbevételek pedig 12 millió fotintra 
emelkedtek, 1896 bán pedig az egyenes adókból 
bevettek 108, a fogyasztási adókból 77 millió frtot. 
Az egyenes adóteher tehát 29 év alatt inegkét 
szereződött, az indirekt adók terhe pedig több, 
mint hatszoros összegre emelkedett.

Egy epés czáfolat.
Múlt számunkban fölkérés folytán közöltük 

a következőket:
— (Beküldetett,) A városi főbíró ur figyel 

mébe. ügy látszik, hogy városunkban mi gond 
sem fordittatik a szabályos építkezésekre és az 
utcza vonal egyenességét ki-ki tetszése szerint 
teszi tönkre. Eltekintve attól, hogy ez a rendszer 
később, ha majd az egész utcza kiépül, tönkre 
teszi a külcsinosságot és szabályosságot, de a köz
vetlen szomszédok házainak értékét is nagyban 
csonkítja. Egy ilyen építkezés most is van folya
matban a Jelenek Gyula szolgabiró szomszédságá
ban és miután még most meg lehet akadályozni 
a jelzett bajt, a mihez föltétien joga is van az 
elöljáróságnak, felhívjuk a városi főbíró ur figyel
mét arra. Több érdekelt.

Igen megharagudhatott ezért Lászlófi ur, mit 
b’zonyit hozzánk intézett alábbi levele is, a melyet 
csak azért közlünk szószerint, hogy a közönség 
véleményt alkothasson magának némely ember 
gondolkozásáról. Különben pedig egyben elnézést 
is kérünk a levél közlése miatt, mert abban olyan 
szavak is foglaltatnak, a milyenek a mi szótá
runkból hiányzanak, de hát úgy gondolkoztunk, 
hogy ma ünnep lévén, jól esik a szórakozás.

A levél igy hangzik:
Tisztelt szerkesztő ur!

A 23. számú lapjában egy (Beküldetett) czimü 
rendszer nélküli építkezés megakadályozására hívja 
fel a városi főbíró figyelmét.

Én mint a nevezett czikben foglalt építkező 
sajnálattal kell kijelentenem, hogy azon érdemes 
érdekeltek nem igen tudnak, de még kevésbé ér
tenek szépészet vagy utczavonal egyenessége elbí
rálásához, sem tudomást előzőleg a tényáladékról 
biztosan nem szereztek minthogy az én épületem 
az elöljáróság által kijelölt helyen fog felépülni és 
már az eddigi épületek utján, igy azon érdekeltek 
pedig csak becsületemet tették pellen
gére. (! ?!) ezennel hitvány rágalmazó éa 
haszontalan naplopónak nevezem, annál is 
inkább mert magukat megnevezni nem merték. — 
ha pedig lenne bátorságuk Nevüket tudomásomra 
hozni, úgy biztosan kellő elégtételt kérni tőllük 
késni nem fogok.

tisztelettel kérem soraimat lapjában felvenni.
Nagy-Mihály, 1898. VI/4.

Lánlófi.

SZÍNHÁZ.
A lefolyt héten az irányzat látogatottság 

szempontjából folytatólagosan lanyha, az előadások 
kitartóan kielégítők voltak. Részletesen alább :

Csütörtökön (jun. 2-án) Duru és Chivot .Arthur 
kalandjai ment. Vékony, valószínűtlen meseszövés, 
azonban kaczaglató helyzetekkel s vig fordulatok
kal, jó szereposztás mellett kellőleg érvényre jut
tatva, jellemzik az estet. Berzsenyi Margit (Sainte- 
Colombe báróné) Krasznay (Pontbrisé) Vágó (Our- 
sikrtff gróf) Rátkay (Benőit) és Szilágy (Madoulard) 
egyaránt kitűnőek voltak. Abonyi Teréz (Jeanette) 
helyre cziczus volt. A többiek sem rontottak a da
rabon. Kaczagás és taps bőven volt.

Szombaton (junius hó 4-én) Planquetle gyö
nyörű zenéjü operetteje „Varázsgyiirü" ment. Korhű 
jelmezekkel, jó szereposztás mellett az összes sze
replők beváltak. Kitűnőek voltak Michelette (Né
methy Gizella) a bájos falusi ártatlanság, Nicolas 
(Vágó) és Valpinson lovag (Rátkay) Krasznay (XV. 
Lajos) apró szerepét gonddal dolgozta ki. — Az 
énekrészt Némethy Gizella, Abonyi Teréz (Renée) 
és Nemes Sándor (De la Garde) közmegelégedésre 
látták el.

Vasárnap (junius 5 én) délután a sokat meg
énekelt .Goldstein Számi “ ment. Este meglehetősen 
látogatott ház e»ött Rátkay Sándor „Regrutáku ja. 
A darab, melynek sikerén nagy szeretettel és igye
kezettel buzgólkodtak a szerző kartársai, tetszést 
aratott. Különoseu jók voltak Berzsenyi Margit 
(Bársony Etel) ki minden genreban egyaránt meg
állja helyét, Erdőssy (Gyár.ás bíró) Abonyi Teréz 
és Nemes Sándor (Sándor és Katicza) Halmay 
Cornél (Palacsinta Fáni) és Krasznay (Bütykös 
Istók) valósággal cabinet alakítást nyújtottak és 
last nőt least a szerző Rátkay (Csalán Marczi). — 
Taps és kihívás bőven volt.

Kedden (junius 7 én) Jakobi és Laufs „Bo
londok háza" bohózat ment. Dicsérettel említhetjük 
meg Berzsenyi Margitét, (Bájlaki Zolna) Krasz- 
nayt (Csipkés Jenő) és Szilágyit (Ormay Gergely). 
Szilágyi Pálnak (Kőfoki) még sokat kell tanulnia, 
mig ilyen szerepbe sikerre való kilátással belevág
hat, de ha már belevág, legalább tanulja meg a 
szerepét.

Szerdán (junius 8-án) Hervé örökbecsű ope- 
rettejét „Lili “t adták. Az est a Némethy Gizella 
estéje volt. Kitűnő játékával, szép énekével a bájos 
Lili rászolgált a közönség elismerő tapsaira. A si
kerben részt vettek Rátkay (Plinchard) ki kifogás 
talanul játszott, Krasznay és Vágó (Bompan és De 
la Grangé Batteliere báró). Szilágyi (Sainte Hypot- 
hese gróf) túlozott.

Ma csütörtökön Márkus kedves énekes víg
játék* .Kukta kisasszony" megy.

Palamedes,

Felelős szerkesztő : Gál Vilmos.
Kiadó-tulajdonom : Landesman B.

NAGY-MIHÁLY, főuteza, a városháza mellett. (Saját ház.)

Van szerencséin a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani

Az országos iparegyesület által 1895- ben 
bronz diszéremmel kitüntetve.

Ezredéves országos kiállítás 1896. Elismerő 
oklevél jó munkáért.

mely a mai kor igényeinek megfelelően van berendezve és a kocsigyártás tekintetében hazánk 
minden nagyobb városával versenyez.

Gazdagon felszerelt raktár különféle kocsikban és bricskákban, melyek 
jótállás mellett, esetleg részletfizetésre is jutányosán eladatnak.

A kocsiknak famunka javítását, vasalását, fényezését és kárpitozását 
jutányos árszámitás mellett szintén elvállalom.

---------- Javítások a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. _______ 
Vidéki megrendelések pontosan teljesittettnek.

Tisztelettel

önDÖZST, 
 kocsigyártó.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget • ntrk.

2Zöezöxa.etxx3ril^ráuxiltál0.
Féljem, illetve atyám, néhai Simkovics 

Pál ur, volt pazdicsi ág. evang. lelkész, a 

„STAR“ londoni életbiztosító-társaságnál
1897. szeptember 7-én, egy 15.000 koronás 
életbiztosítást kötött és f. é. május 11-én 
elhunyt.

Daczára a biztosítás rövid fennállásának, 
a biztosított 15.000 koronát a haláleset be
jelentése után 12 nap alatt a társaság 
pontosan és hiány nélkül kifizette, miért is 
indíttatva érezzük magunkat, hogy ezen utón 
is őszinte köszönetünket nyilvánositsuk és a 
„Star“ életbiztositó-társaságot mindenkinek 
legmelegebben ajánljuk.

Kei N.-Mihályon, 1898. junius hó 8-án. 
ö«r. Simkovics Pálné 

szül. 'Zsoldos Mária.

Simkovics Margit. 
Görgey Géza 

a kötvény elömutatóia.

126. sz.
1898. Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhelyi 
kir. törvényszék 11020 számú végzése által a gálszécsi polg. 
takarékpénztár javára Weinberger Simon és teái ellen. 140 
frt tőke után, 1897. nov. hó 10. napjától számítandó 6% ka
matai és eddig összesen 49 frt 05 kr. perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 340 frtra becsült tehenek és lovakból álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 2302/1898. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis alperesek falkusi lakásán 
leendő eszközlésére 1898. évi junius hó 27-ik nnyjá.- 
nak délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak.

Kelt Nagy-Mihályon, 1898. évi junius hó 6. napján.
GAl Vilmos, 

kir. bírósági végrehajtó.

! Újdonság! —■! Újdonság!

Saját arczkép =
= mint levélbélyeg

minden visit-v. cabinet-fénykép után.

25 darab ára I frt 25 kr
Megrendelhető Landesman B. könyv- és 

papirkereskedésében Nagy-Mihályon. "WB
I

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


