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SZERKESZTŐSÉG:

Hova * lap szellemi részét illető mimlen 
közlemény intézendő : 

Fö-utoxa 220 szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Égés*  í„. 8 kor, 
fél évre 4 kor neicyed évre 2 kor.

Egyes szám ara 2»» fii

Kéziratok netn adatnak vissza. 
lUruitjiitetlun levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal: 
ll>>va az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Ipari közlemények.
A világ alakul. Hajdan lovagerényekről 

zengtek trubadúrok, ma az bennünket nem 
érdekel. Nekünk, kik a munka jegyében 
születtünk sokkal kedvesebb zene a gyárak 
gépeinek mormogása. Ha valaki ma ide
csöppenne a múltból és elnézné azokot az 
óriás füstokádó kéményeket. — nem tudná 
megérteni hova e lázas készülődés. Ez át
alakulás a gépek uralma, története egy szá
zad, melyben az ipar a gépek szolgálatá
ba szegődik.

Kezdődik ez az átalakulás a 19-ik szá
zad elejével; — a nagy forradalom hangját 
elnyomja a gőz dohogása, a szijjak suho
gása, a gépek egvhanga zakatolása, melyek 
mellől millió ember gondolata száll el ma 
egy óhajtásban : 8 órai munkaidő!

Értsük meg ez idők szellemét, és lás
suk, hogy e haladásban, melyet a természet
tudományok óriási térfoglalása idézett elő. 
— hol tartunk mi, — Magyarországon.

Magyarország pár excellence ipari ál
lam soha sem volt. Minden izében, egy
részt földrajzi fekvésénél fogva, még ma is 
kiaknázatlan dúsan termő földjével a mező
gazdasághoz szoktatta nénét, — az a rész 
pedig, mely az ipari fejlődésnek természe
tes alapja, a hegyvidék, sohasem tömörült 
hatalmas ipari egésszé.

így van ez még ma is. S megvan 
ennek az oka is.

Magyarország exponált helyzete a törté
nelemben. Hazánk évszázadokon át véd- 
bástyája volt a nvugotnak, s a pár évi nyu

TARCZA.
Napi hir.

Dévay elgondolkozva ölt az asztalnál, mi
közben szürcsölgette a fekete kávéját. Néha 
néha föltekintett s szúró szemmel mérte végig 
a feleségét és barátját, Bodayt, akik szemben 
ültek vele. Egv-egv gunvos mosoly villant meg 
az ajka körül, de nyomban utánna ökölbe 
szorult a keze, mintha le akarta volna küzdeni 
a haragját.

Jolán és Boday boldogan ültek egymás 
mellett. Nyilvánvalóan látszott rajtuk a titkos 
öröm, hogy megint együtt lehetnek. A langyos 
szellő arcukba csapta a kerti virágok illatát. 
Minő mennyei gyönyörűség is volt a város 
poros, tikkasztó levegőjétől távol, a kis falusi 
vendégfogadó erkélyes szobájában üldögélni!

Váratlanul megtörte Dévay a csendet:
— Nem indulnánk már? Későre jár s 

még hosszú utunk van. Ha úgy tetszik . . .
Fel is állott mindjárt, majd választ se 

várva, folytatta:
— Lemegyek, megnézem, hogy rendben 

van-e az automobil . . . Magatokra hagylak 
addig. Nem fogtok unatkozni, ugye ?

Ezzel elhagyta a szobát. Az ifjú szerel
mesek niegkönnyebűlten lélckzcttek föl. Egy 
percnyi csönd lelt, a melyet Jolán törte meg

— Félek. Haragosnak látszik. Talán gya
nít is valamit . . . 

galomban kifejlett kultúránkat török hordák 
mindannyiszor tönkre tették. Népünk ter
mészetében, gondolkozás módjában rejlik 
más felöl az ok — mert szívesebben nézi 
a lenyugvó napot az eke, mint az üllő 
mellől.

Bizonyos fokú ipari fejlett ség volt azért 
hazánkban, — hisz őseinkről tudjuk, hogy 
egyes iparágakban járatosak voltak, a mit 
bizonyít a ma is használatos szerszámok és 
készítmények törzsgyökeres magvar neve. 
Ez az idő a kézi ipar kora nálunk. Az az 
ipar, mely az Anjouk korából származik,
III. Béla és Mátyás király idejében fejlődött, 
a nagy erdélyi fejedelmek idejében már ma
gas színvonalon állott. így a régi magyar 
ötvös ipar, a fegyver és a vasipar.

Az ipari foglalatosság ez időben már 
céhekbe tömörül, — azokban rejlik nagy 
ereje. Előljárnak az ipari fejlődés terén a 
felvidéki és az erdélyi városok, ott a be
vándorolt németség, itt a betelepített szá
szok, mint kezdeményezők. A céhrendszer
ből fejük ki a mai szabid kisipar, de a 19-ik 
századig hire sincs még a mai hatalmas 
gyáriparnak.

De ini megjelenik az első vasút és 
bármily vicinális lassúsággal is teszi meg az 
első utat, e nagy időhöz alig egy ugrás és 
az orient-express döbörög el mellettünk, 
jól felszerelt hálóíülkeivel és éttermeivel.

Honnan e gyors változás ? Semmi 
egvébb, mint a gőz erejének felismerése.

Óriás erők szabadulnak fel egy pohár 
vízből, melyben régebben legföljebb egy 
tojás főtt keményre.

— Ugyan, te bohó! — igyekezett Bodav 
megnyugtatni. — Mitől félsz? Hiszen melletted 
vagyok s nem is válók el tőled soha, de soha ! 
Mondom: soha.

— Én se tőled! — felelt remegve a fia
tal nő, a mire mohón s a mellett mégis gyön
géden összecsókolóztak.

Halk zörej ütötte meg a fülüket: Dévay 
nyitott be. Még mindég ott volt a mosoly ajka 
körül. Jolán nyugodtabb lett, derültnek látván 
az ura arcát.

— Készen vagytok ’ — kérdezte Dévay 
vidáman. Bemek időnk van. Szép utunk lesz 
— mondta örvendezve. — Komolyan moliliom 
fölséges utunk lesz.

I.emelitek. A kis szálló kapuja előtt már 
indulásra készen várta őket a gépkocsi. Két 
lámpása, a mely vakító fényt lövell, olyan volt, 
mintha egy sárkány félelmes, tüzes szeme 
volna. Nyomban felszállónak a kocsira. A férj 
megragadta a kormánvkereket s aztán neki 
vágtak a holdvilágos éjszakának.

Az III mentén gyorsan sorra tünedeztek a 
gyümölcsös kertek. A rétek, gabonaföldek nagy 
táblái már szédületes gyorsasággal látszottak 
forogni. A hold bevilágította kísérteties fényé
vel az egész környéket és borzalmas árnyak 
képei tűntek fel, hol itt, hol ott. Jolán és Boday 
közelebb simultak egymáshoz és titokban enye- 
leglek, majd csókolództak is.

Dévay merőn csak az útra nézett és crő-
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

így koszont be e század, — s jutunk 
vágtatva odáig, — hogy ma már az utolsó 
gallérunkat gép vágja, tűzi le és vasalja 
fényesre, s egyforma zakatolásban szö
vik bele a híres olasz és francia selymekbe 
bajos szép virágaikat mint láthatlan kezek 
e gépek.

Ezer számra hull amott a kis gyújtó
szál és elhelyezkedik apró dobozoka, anél
kül, hogy emberi kéz segítené. Vagy néz
zük el a főváros egy nyomdájába a hol 
reggel három órakor megindul a rotációs gép 
és ha kell, egy óra múlva 40,000 példány
ban széjjel röpíti, hogy ..mit kíván a magyar 
nemzet•* és ha ő rajta múlna, reggel öt 
órára már mint benyújtott törvényjavaslat
nak sok ezer példányát dobná széjjel.

S mind e változás alig egy század 
alatt!

Kövessük az iparfejlődését, — annak 
hatását a gazdasági kulturális és szociális 
életre, általában, mint ezzel összefüggő, és 
részünkre kiválóan érdekeset hazánk jelen
legi viszonyaiban.

Látni fogjuk, hogy e haladás folyománya 
annak a gazdasági szükségletnek, mely a 
kor követelményeinek megfelelően előállott. 
Vizsgáljuk meg ugyanakkor a kisipar hely
zetét, melyet a gyáripar látszólag tönkre 
tett — de újabb fejlődése az uj iparművé
szeti hatások által más téren biztosítottnak 
látszik.

Mi a magyar iper ? Van-e egyáltalá
ban jelentős szerepe az ország viszonyaihoz 
képest ? Kik dolgoznak érte és hogyan 
kerül oda az a dolgos, értelmes munkás,

sen fogta a kormánykereket. Negyed óra is 
eltelt már amikor hátra szólt:

— Nem fáztok ? . . . No, mert úgy vet
tem észre, mintha Jolán összerezzent volna.

Választ sem várva, folytatta, de aztán 
már csak magában :

— Nos tehát, itt van egy férfi, egy asz- 
szony, meg egy másik férfi. Az egyik imádja 
a feleségét s úgy érzi, hogy nem is élhet nél
küle. S a nő három évi együttélés után szűk
nek találja a hitvesi köteléket. Az a másik férfi 
pedig titkon szerelmeskedik a nővel, s mind a 
fajdkakas nem törődik semmivel, azt hiszi, hogy 
a férj nem lát semmit. Megcsalja a legrégibb 
barátját. A férj egy napon megtudja, hogy el
rabolták legszentebb kincsét s bosszúra, ret
tentő megtorlásra gondol. Méreggel akarta el
pusztítani őket, de valami visszatartja a terv 
megvalósításától és a szerencsétlen tovább tör, 
szenved . . . Ezek mi volnánk. De végét vetem 
a kínomnak, a gyönyörüknek . . .

Itt megszakad a gondolkozás fonala. Az 
ut lejtőnek megy lefelé a sötét, árnyékos 
völgybe. Vigyázni kell. Ej, mit! Tovább szövi 
a rémes gondolatokat.

A turbékoló gerlicéknck azt mondtam, 
hogy egy kis éjjeli sétára induljunk. Chilik a 
modern ördögszekéren, a mely gyorsan száguld 
a kihalt országúton. A hűvös éjjeli levegő 
megcsapja az arcunkat s fázva, remegve — és 
mégis forró lázban — hozódnak meg egymás



— ki tanítja őket és hogy nevelnek ma 
iparosokat ?

Ezek azok a kérdések, melyek egyné- 
melvikéhez legközelebb hozzászólunk mind- 
annvijunk okulására.

Sok érdekes dolgot figyelhetünk majd 
meg és megfogjuk látni, hogy hacsak arról 
van szó — hogy sok szerszám elkopik egv 
év alatt, mily káros, hogy nem kétszer any- 
nyit dobhatunk el, mint elhasználtat Ma
gyarországon.

Megnézzük, hogy hány szij feszül a 
korongokon a magyar kitartásért, és hány 
magyar fogaskerék illeszkedik belé a nagy 
államok kulturtengelyébe.

SZÍNHÁZ.
Közel négy heti működés után Monori 

Sándor tegnap Gorkij sensációs .Éjjeli mene
dékhely .-ével hefejezte előadásait.

A közönség a derék, jóravaló társulatot, 
mely buzgón teljesítette feladatát, tőle tellie- 
tőleg pártolta s rokonszenvének számtalan je
lével halmozta el. Monori Sándor az elért er
kölcsi sikerrel bízvást meg lehet elégedve, az 
anyagiak iránt nem vagyunk informálva, de 
úgy tartjuk, hogy az eredmény e tekintetben 
is viszonylag kielégítő volt.

Mindenesetre kellemes emléket hagyott 
hátra városunkban s mindenkor szives fogad
tatásra számíthat körűnkben.

A lefolyt hét előadásairól az alábbiakban 
emlékszünk meg :

Csütörtökön (julius hó 23-án) »San-Toy« 
ment meglehetősen látogatott ház előtt, inci
densek által megzavart előadásban, melyeket 
hajlandók vagyunk a nagyon megerőltetett sze
mélyzet menthető idegességének betudni; rész
letes bírálatba ez okból nem bocsátkozunk.

Pénteken (julius 24-én) A páholy, bohó
zat ment gyéren látogatott ház előtt A kis 
szánni közönség alig győzte kaczagással Az 
összes szereplők kitettek magukért. Különösen 
jeleskedtek Ágotái (I.ipóczy), Szapáry .lanka 
(Klára), Solymosi (Csíz Pepi) és Keller (Paludán).

Szombaton (julius 25-én) Ágotái Ferencz 
jutalomjátékául .Bob király, bohózat ment. A 
darab maga obseurus tákolmány, mely azonban 
tág teret nyitott Ágotáinak, hogy burleszk ko
mikumát érvényesítse. A többi szereplők is 
tőlük telhetőleg buzgólkodtak.

Vasárnap (jnlius 26-án) Hervé örökbecsű, 
bájos zenéjű operetteje a .Nebántsvirág. ment 

mellett. Kéz a kézben gyöngéden összesimulva, 
s miközben igy szépen, boldogan envelegnek, 
azt mondom nekik:

— Vigyázz! — kiált egyszerre Boday, 
aki mellől akaratlanul elhúzódik Jolán. Vi
gyázz, hisz borzasztó gyorsan szágulduuk.

Dehogy is! . . . Igen ezt fogom mondani: 
Édes kicsikéim, megcsaltatok, kigunvoltatok .. . 
No jó! Gratulálok. l)e minden boldogságnak 
vége szokott, végének kell lenni. Es most itt 
a végórája.

De hát vigyázz I — kiáltott fel megint 
Bodav.

— Maradj csak nyugodtan I . . . s aztán 
mikor már elárultam, hogy milyen meglepe
tést szántam nekik, egy szakadéknak irányítom 
az automobilt, mint a milyen az ott ni ... . 
Az automobil lezuhan és mi hejh! Ízzé — 
porrá ....

— Az Istenért! — hangzott ismét Bodav 
szava — ne rohanj olyan szédületes gyorsa
sággal. hiszen neki megyünk annak a . . . .

— Hagyd csak rám . . . — S aztán igy 
szólok az én szerelmes kicsikéimnek ....

Hirtelen felugrott a helyéről, megragadta 
karjuknál fogva a meglepődött, elsápadt arcú 
szerelmeseket és vérfagyasztó dflhvel sikoltott 
rájuk :

— A kezemben vagytok most! a kar
maim közt. Azt teszek veletek, a mit tetszik . . . 

telt ház előtt, kifogástalan előadásban, melyben 
Káldy Mariska (Denise) ismét nagy sikert ara
tott. Volt taps, kihívás, virág bőven. Az en- 
senible megfelelő volt.

Hétfőn (julius 27-én) Herczeg Ferenc vig- 
játéka -Kéz kezet mos. ment mérsékelten lá
togatott ház előtt, acceptabilis előadásban. Ba- 
róthi (Zentay), Ágotái (l.őrincz) és Egyed Lenke 
(Vivóné) magaslottak ki az összjátékból.

Kedden (julius 28-án) Strausz régi ope- 
rettejc ■ Egy éj Velenczében. ment szépszámú 
közönség előtt, bízom gyenge, vontatott elő
adásban, melyen meglátszott, hogy a darab 
nincs összetanulva. Különben is pár exellence 
kiáll itásos darab, s a mi színpadunk ily do
logra nem alkalmas. Káldv Mariska (Annia) 
és Ágotái (Papacoda) igyekeztek megmenteni 
a megmenthető!. — Nagyon szépen tánczoltak 
Egyed Lenke és Juhász Jenő. A közönség a 
sikerült piécet megtapsolta s megujrázta.

Szerdán (julius hó 29-én) Gorkij Maxim 
.Éjjeli menedékhely«-e ment, sajnos, kis számú 
közönség előtt. Az iró is, az exacte előadott da
rab is, nagyobb közönséget érdemelt volna. 
Az összes szereplők kitűnő, nagy gonddal ki
dolgozott alakításokat nyújtottak, melyek közzűl 
kiemelendő Baróti színésze és Solymosi bárója.

A viszontlátásig ! Palamedes.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 

ni. kir. minister Schii'iiimntr Rezső okleveles tanítót 
a kis zaliieskni állami elemi népiskolához rendes 
tanítóvá nevezte ki.

— Halálozás. Részvéttel kell közölnünk, 
miszerint Somouy Sándor szolgahiro o hó 29 én 
Budapesten meghalt. Halálát özvegye és több apró 
árván maradt gyermeke siratja.

— A gyninasium ügye. A gymnasiutni 
egyesület által beadott kérvényt n közoktatásügyi 
minister o hó 20-án kelt rendeletével Szieber Ede 
a kassai kir. tankerületi főigazgatóhoz küldötte le 
véleményezés végett. — A tankerületi főigazgató 
ennek folytán e hó 28 áll városunkba érkezett és 
személyesen szerezte be a szükséges információt; 
felkereste gróf Sztáray Sándort, <typitz Sándort és 
a gymuásiutn egyesület elnökét Ur. (ilück Samut, 
a kikkel behatóan tárgyalta a felállítani szándékolt 
algytnnásiiiin ügyét. Mint értesülünk a felterjesztés 
kedvező lesz s ehhez képest a minister megindítja 
az érd’keltekkel a tárgyalást. Reményünk van 
tehát, hogy 1904. szeptember lió l én a gymnasitim 
1. osztálya már meg fog nyílhatni.

— Országos vásár. Városunkban a jövő 
hó 10. és 11 én országos vásár fog tartatni.

Meglakoltok! . . . Lefelé szágulduuk ... a lej
tőn . . . gyorsan . . őrületesen és ott, ott az 
ut végén, ott, látjátok a falat, ott vár rátok a 
halál. Tudjátok Értitek ? A halál. A megsem
misülés I . . . .

— Jézus Mária ! — sikoltott fel Jolán és 
ájultan hanyatlott hátra.

Bodav azonban egy erős rántással kisza
badította magát Dévay kezéből. Odakapott a 
kormány kerékhez, megragadta.

Dévay hangos kacagásban tört ki. Riká
csoló hangon mondta :

— Ne erőlködj barátocskám, nem bírsz 
vele. Leszereltem ám a kormányt, nem enge
delmeskedik neked, barátocskám.

Ezzel megkapta Boday kezét és szertelen 
dühvei visszarántotta a kormánykeréktől.

És a gépkocsi száguldott iszonyú sebes
séggel, szédítő gyorsasággal . . .

Ájultan, eszméletlenül feküdtek már egy
más mellett Jolán és Boday. A szeműk kidül
ledt és meredten bámult előre. Kétségbe eset
ten tépdesték magukon kívül szaggatták a ru
hájukat és tehetetlenségükben hörögve ha
nyatlottak aztán egymásra. Csak annyit tudtak 
lassan kinyögni:

— Se . . . se . . . git . . . ség!
S a zakatoló, pöfögő gép, mint megvadult 

szörnyeteg rohant előre ... a halálba !

— Közgyűlés. A nagymihályi ált. ipartes 
tiilet f. évi augusztus hó 2 án d. u 4 órakor híva 
tali helyiségében közgyűlést tart, melyen a testület 
elnökét és elöljáróságát fogják megválasztani. A 
választás mozgalmasnak Ígérkezik, mert a tagok 
egy része az eddigi elnök helyett uj embert akar 
és igy két párt fog küzdeni a vezetés miatt. 
Ugyancsak e közgyűlésen fogják megállapítani a 
testület költség vetését is.

— Műkedvelői előadás. A műkedvelői 
társaság augusztus hó 19 én, Sz< nt Istváo nap elő
estéjén a Barnai szállóban műkedvelői előadást 
rendez, melynek programmja e napokban fog meg- 
állapittalni.

— A kórházból. A kórház régi épületének 
átalakítási munkálatai serényen folynak és legkö
zelebb ez a pavillon is, modernül b< rendezve át 
fog adatni rendeltetésének és akkor, eddig is jó 
hirnevü kórházmik, a megyében valóban mintaszerű 
lesz. Addig is, míg a munkállatok elkészüllek, 
egyes In tegek a nagy létszám miatt, ideiglenesen 
felállított fabarakokban vannak elhelyezve. — A 
június havi kimutatás a következő: maradt lén 
58 beteg, e hó folyamán felvétetett 58, összesen 
tehát ápoltak 116 beteget és pedig 1895 ápolási 
nappal. Júniusban elboesájtottak 51 beteget, 4 meg
hall, maradt tehát julius 1 én 61.

— A'yárl batyu táncmulatság. A rákóczi 
fiatalság f. évi augusztus hó 9 én délután 4 órakor 
a gróf Wengerszky Viktor erdejében, a helybeli 
iskola felszerelésére zártkörű nyári batyu tánc 
mulatságot rendez.

— VJ utcanevek. A városi képviselőtestü
let még múlt évi október hó 9 ón tartott közgyű
lésén bizottságot küldött ki kellőiéből, mely az 
utcák neveinek megállapítása tárgyában hozzá elő
terjesztést tegyen. Eddig azonban o tekintetben 
végleges lépés nem történt. Ma délután 4 órakor 
azonban a jelzett bizottság a városházán ülést tart 
és ezen megállapítja a képviselő testiiletliez inté
zendő előterjesztését. Legközelebb tehát ez ügy 
teljes megoldást nyer és minden utczánknak lesz 
megfelelő magyaros n eve.

— Hadakozás a hőség ellen, l'gyan 
kinek az agyában fogamzott meg e balga terv ? 
Nem más mint az osztrák pléhgalléros hiéna müve 
volt e botrányos eset, a melynek áldozatai a Bilek 
vidékén elesett 23 derék magyar fin volt. Ily 
könnyelműen bánni emberrel, mégis csak szörnyű 
dolog, 40 fokos hőségben próbára tenni a magyar 
katonát, embertelenség és a müveit világ irtózattal 
olvassa a történteket. Ennek az esetnek nem volna 
szabad büntetlen maradni, megindult nagy apara 
tussal a vizsgálat, hogy kit terhel a felelőség, de 
tudjuk előre a pléhgalléros uraknak nem lesz 
semmi bajuk, mert elvégre arról ők nem lőhetnek, 
hogy az elemek ellen nem lehet harczolni.

Jobbra kanyarodott az ut. A szerelmesek 
mind közelebbről látták a szakadék fölött 
emelkedő falat . . . Már nem leheteti menek
vés előle. A gépkocsi nem kerülhet már el!

— Meghaltok ! — kiáltott reájuk Dévay 
és ördögi kéjjel szegződött rájuk a szeme.

O is látta a szakadék rémesen sötét ár
nyát, de azért pokoli nyugalommal állott a 
kormánykerék mellett, görcsösen kapaszkodva 
beléje.

Az automobil aztán rettenetes zökkenés
sel nekivágódott a falnak. Lezuhant a mély
ségbe.

Vérfagyasztó sikoltás . . . Kétségbe esett 
hörgés hallatszott fel a mélységből. A kocsi 
kerekei még forogtak, a motor még zakatolt 
. . . pöfögött . . . aztán csönd, halotti némaság 
lett újra úrrá a környéken

Másnap ha ltaiban egy paraszt ment cl a 
szakadék mellett. Ott, a gépkocsi törmelékei 
közt három rettenetesen összeroncsolt holt
testet látott . . . Egv ideig nézte, elindult az
tán, meg visszanézett, majd a falu felé vette 
az útját, boszusan dörmögve :

— A pokolba is azzal az ördögi szörnye
teggel ! . . . Megint lesz mit irniok a lapok
nak.

Darvas Jtóbert.

Ü



— Mérsékelt áru menettérti jegyek 
kiadása Sxent István-ünnep alkalmából. 
A magyar kir. Államvasutak igazgatóságától vett 
értesítés szerint a magy. kir. államvasutak, vala 
mint a kassa oderbergi vasul magyar vonalainak 
összes állomásairól — az üzemükben álló helyiér 
dekü vasutak állomásainak és a szomszédos forga
lomnak kizárásával — mind a három kocsiosztályra 
nézve úgy a sors-, mint a személy vonatokon Bu
dapestre mintegy 30 százalékkal mérsékelt áru 
menettérti jegyek adatnak ki. E menettérti j. gyek 
ez év augusztus 16—20. napjain — az utóbbi 
napon azonban csak a reggeli órákban — vala 
mennyi személyszállító vonalhoz (expressvonatok 
kivételével) fognak kiadatni. A menettérti jegyek 
öt napig érvényesek, oly módon, hogy a kiadás 
napját első napnak számítva, a visszautazást leg
később az ötödik nap éjfél előtt meg kell kezdeni, 
megjegyezvén azonban, hogy a visszautazás leg
korábban csak augusztus 20 án délután történhetik, 
korábbi visszautazás es étén a jegyek érvény tele 
uek. Útmegszakításnak sem menet, sem jövetkor 
nincs helye. Gyermekekre külön engedmény nem 
engedélyeztetik.

— Ax ixbugyal ut ügyében aug. hó 12 én 
Ung és Zemplén vármegye alispánja az érdekelt 
községek képviselőivel lzbugyán tárgyalást fog tar 
tani. Ez alkalommal az úttest javítási munkálatai
nak hozzájárulási aránya lesz megállapítva.

— Tánc mulatság Mexö-Laborcxon. 
A M. Laborczon építendő róm kath. kápolna javára 
1903. évi augusztus hó 2 án nyári táncmulatság 
rendeztelik. Kezdete d. u. 3 órakor. Beléptidij: 
személyenként 2 korona. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A tánc 
mulatság kedvezőtlen idő esetén is meg lesz tartva.

— Olcsó utaxás a xsolnai Iparkiálli- 
tásra. A nagyméltóságu in. kir. keresk. minis
tér iu in méltányolva a zsolnai iparkiállitásnak a fel 
vidék ipara szempontjából való kiváló fontosságát, 
elrendelte, hogy a M. A. V., valamint a Kassa 
Oderbergi vasút magyar vonalainak valamennyi 
állomásáról a kiállítás tartama alatt, vagyis augusz 
tus l étől szeptember 15-ig minden szombaton és 
vasárnapon, valamint Szent-István napján és a meg
előző napon, tehát 16 esetben, úgy a személy mint 
a gyorsvonatokra, kedvezményes menettérti jegyek 
szolgáltassanak ki Zsolnára. — A M. A. V. álló 
másairól indulók az I. osztályban II. osztályú, a
11. osztályban III. osztályban fél II. osztályú me
netárt fizetnek, hozzászámítva a kiállítás belépő 
jegyének árát is, mert a menettérti jegyek egyúttal 
belépőjegyül is szolgálnak. E kedvezményes menet
térti jegyeket a kiállításra való belépésnél, a kiál
lítás pénztára lebélyegzi; e lebélyegzés nélkül azok 
a visszautazásra nem érvényesek. Azok pedig, a 
kik Kassa Oderbergi vasút állomásairól közvetlenül 
e vonalon utaznak Zsolnára, téláru menettérti jegyet 
válthatnak, ha a Kassa i fderbergi vasút állomási 
pénztáránál e féláru vasúti jegygyei egyszerre a 
kiállítás belépő jegyét is megváltják. — A menet
térti jegyek hat napig érvényesek oly módon, hogy 
a kiadás napját első napnak számítva, azokkal a 
visszatérés legkésőbb a hatodik napon éjfél előtt 
kezdendő meg. — A M. Á. V. vonalaira érvényes 
kedvezményes jegyek a vasúti állomásokon kívül 
az államvasutak menetjegyirodájának budapesti 
központi intézetében, a budapesti Royal szállóbeli 
valamint a 27 vidéki fiókirodájában is megváltha- 
tók, a hol egyébb felvilágosítással is szolgálnak, — 
Az Idegenforgalmi Vállalat áltel kibocsátott olcsóbb 
„Z“ sorozatú (zöld) szálló-szelvények 9 kor. 25 
fillérért, a zsolnai iparkiállitáson egy napi teljes 
ellátásra érvényesek, és pedig étkezésre a kiállítás 
vendéglőjében, lakás tekintetében pedig a kiállítás 
elszállásoló hivatala utján, amely utóbbi a zsolnai 
vasútállomáson állandó irodát tart és e szelvény 
előmutatására azonnal kijelöli a lakást. — Ugyan
ezen szállószelvények a szomszédos Rajeczfürdőben 
is érvényesek. — Az iparkiáHitás igazgatóságánál 
és pénztáránál a Tátrába szóló, három napi teljes 
ellátásra érvényes szel vény füzetek is kaphatók.

— Ax ungvári ev, ref, polgári leány
iskolában az 1903 — 1904. iskolai év kezdetével 
a harmadik osztály is megnyílik. Lesz tehát I., 
II. és III. osztály.

A beiratások szeptember 1—4 napjain d. e. 
8—12 óráig tartatnak. Ugyanezen napokon délután 

fognak a felvételi, javító, tantárgykülönbözeti és 
magánvizsgálatok megtartatni.

Minden tanuló a felvételre személyesen és 
rendszerint atyja, anyja vagy gyámja kíséretében 
tartozik az igazgatóságnál jelentkezni.

A beiratás alkalmával minden tanuló tartozik 
bemutatni születési bizonyítványát, az előző osztály 
ró| szóló isk. bizonyítvány át s ha 12. évét bétől 
tölte, himlőoltási bizonyítványt. Ezek nélkül be 
nem irható.

A tanítási dij 40 korona, melynek fele a 
beiratáskor. másik fele február elsején előre fize
tendő. Ezenkívül tartozik minden tanul * 4 kor. 50 
fillér beiratási dijat fizetni, in ívben benne van a 
könyvtári dij, a nyugdíj intézeti járulék és a bizo
nyítvány dija is.

Azon szegénysorsu, jó előmenetelő tanulók, 
a kik magukat a tanitásdij fizetése alól rész
ben, vagy egészben felmenteni óhajtják, folya 
modványukat, szegénységi bizonyitványnyal föl
szerelve, a polgári iskola felügyelő bizottságához 
címezve a beiratás alkalmával az igazgatóságnál 
nyújtsák be.

A rendes tanítás szeptember hó 5 én reggeli
8 órakor kezdődik.

Az első osztályba csak oly tanuló léphet be : 
a) a ki életének 9. évét betöltötöt’e ; b) a kinek 
az elemi iskola IV. osztálya számára kiszabott tan 
tárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli isme 
rétéit vagy elemi iskolai bizonyitványnyal, vagy 
az iskolai elöljáróság előtt felvételi vizsgálattal 
igazolja.

Azon tanulók, kik az elemi iskola ötödik 
osztályából a polgári iskola második osztályába, 
vagy az elemi isk. hatodik osztályából a polgári 
iskola harmadik osztályába óhajtanak felvétetni, 1 
kötelesek a német nyelvből és méréstanból, illető 
lég ezekből és a világtörténelemből felvételi vizsgát 
tenni.

Mind a felvételi, mind a tantárgykülönbözeti 
vizsgálat díjmentes.

— Bodrog-Olaszt bérbeadva. Gróf 
Lányay Elemér Bodrog Olaszi birtokát mint 
tudósítónk írja — egy soproni cég 15 esztendei 
időtartamra bérbe vette.

— Vörömnarty-Album. Kulturmissziót 
teljesít a .Pesti Napló” mikor minden esztendőben 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
.Pesti Napló", ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartyuak, a Szózat és a Vén cigány őserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja d;szes albumba és adja kará
csonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott mümelléklet, továbbá 40 — 50 szövegkép 
fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a .Pesti Napló" minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át fél- vagy negyedévekül!, 
vagy havoukint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
.Pesti Napló“-ra.

_  Boaaxu. A kávéháztulajdonos magához 
inti a pincért:

— Mit fogyasztott az a szere'tnes pór ott a 
sötétben ?

— Egész délután egy kávét.
Haragosan mondja a kávés :
— Azonnal menjen oda és gyújtsa meg az 

acetylent.
— A cnnlAdl aextal rémére mindenütt 

kitünően bevált a Kathreim r féle Kneipp maláta 
kávé bevezetése. Aki jó kávét inni és mégis ta 
karékoskodni akar, az ne használjon mást, mint 
Kalhreinert az eredeti csomagokban. Azonban 
sohasem Kathreiner az a melyet nyitva mérlegelve 
árusítanak, a mely körülményre különösen figyel 
meztetjük igen tisztelt háziasszonyainkat. A csekély 
többlet kiadás sokszorosan megtérül, mert csak a 
valódi Kalhreinor ig azá n olcsó a használatban.

IRODALOM.
Suvarov. Egy nemzetnek a története sem 

szegényebb nagy emberekben, mint a roppant 
orosz birodalmú. Nagyság csak a szabadság leve 
gőjében fejük : méltán mondja Brandes, hogy egy 
inénföldkönok a római fórumon több története vau, 
mint az egész roppant orosz birodalomnak. Sava 
rov az egyetlen nagy hadvezérük. Kínom eszü es 
nem közönséges müveit. -gü ember volt. Jól tudott 
nemeiül, franciául és angolul is értett. Egészen 
eredeti felfogása volt a hadseregről. Tudta, hogy 
azokkal a vad csapatokkal, a melyeknek vezére 
volt, nem lehet tudós háborúi viselni, azért tömeg
rohammal, tömeges támadással akart győzni, tekin
tet nélkül a vérontásra. Békében ha megszállott 
egy tartományt, enyhén kormányzott, de a roham
mal bevett városokat megsemmisítette.

Suvarovról szól a Nagy Képes Világtörténet 
most megjelent 190. füzete.

A 1 2 kötetes nagy munka szerkesztője Marcza I 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a köret Írója 
is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes 
félbörkötésben 16 korona ; füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelen minden héten ogy füzet. 
Kapható a kiállóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvény társaság Budapest, Vili., Ullói- 
nt 18. az.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is.

Nyilvános számadás
a nagymihályi önkéntes tűzoltó egyesület által f. 
évi julius lió 19 én megtartott nyári mulatságáról.

<Jsszes bevétel .... 460 K. 80 f.
w kiadás .... 168 w 52 „

Maradt tiszta bevétel . 292 K. 28 f.
Felüljizettek: GrófSztáray Sándor l(>0 kor. — 

Isépy Zoltán 10 kor. Cibur Bertalan 7 kor. Horváth 
Sándor, Dr. Kállay József, Miskovics Béla 5—5 
kor. — Spiegel Samu 4 kor. — Dr. Eperjasy Lajos, 
Dr. Gliick Samu 3—3 kor. — Dr. Widder 
Márk, Rontsinszky Ágoston, Kartus Boldizsár, 
Machnyik Andor, Füzoaséry Gyula, Oppitz Sándor, 
Dr. Cbudovszky Mór, Szőllőai Sándor, Lándai 
József, Papp István, Kontratovich Elek 2 — 2 kor. 
— Lászlófy László, Fedorcsák János, Fáber 
Ferencz, Bérezik Béla, Kulin Imre, Kaiczub Pál, 
Widder Andor, Szeghy Zoltán, Schwarcz Miksa, 
Dr. Skultéty Vidor, Bendy János 1 — 1 kor. — 
Iloszpodár Balázs. Boszpodár Andor 40—40 fillért.

Jegyeiket megváltották : Káldy Mariska, Dr. 
Fuclis Ignácz.

Fogadják a nomesszivii adakozók az egyesület 
hálás köszönetét.

Nagy Mihály, 1903. julius 29.
Isépy Zoltán, Ifj. Alexa Mihály,

c. elnök. o. pénztárunk.

Felelőn szerkenztő ; Dr. Kállai JÓZief. 
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály.

Kia<l<>hivatali művezető : Lándai József-

(Az e rovat alatt köröttekért nem vállal felelőséget a szerk.

Ezennel tudomására hozom a nagy
közönségnek, hogy fiam, Ifj. Moskovits Mór 
ungvári lakos által netán aláírásommal fel
mutatott váltókon látható névaláírás vagy 
nem tőlem ered, vagy kényszereszközökkel 
van kicsikarva; miért is figyelmeztetek min
denkit, hogy ilyen váltót le ne számitoljon, 
mert én rendezni nem fogom.

Özv. Moskovits Eliásné 
siobráncil lakos.

leg-jo’b’b minőségrü.

G E P O L A J, 
zsir, vízmentes ponyva, 

uj és használt zsákok 
a legjutányosabban beszerezhetők

Freund Mór 
termény kereskedőnél Nagy-Mihály on 

a gi>r. katli. templommal nzombon.

Ugyanott uj zsákok és vízmentes 
takaróponyvák kölcsönkép adatnak.



Vörösmarty-Album
Ingyen! "aös

A Pesti Napló, ain.-ly • .l.ligel.- hz Ember tragédiáját. Arany 
János balladáit Zichy Mihály illustráczióval, Katona József 
Bánk Bán-i»t, a Himffy Albumát, tava'y a remek kivitelű 
Zichy Albumot. «tb. adta olvasóinak - a könyvpiaczon álla 
lános feltűnőét keltő kiállításban, az idén eddigi kiadványait felül
múló fénynyel és pompával a Vörösmarty Mihály-Albumot 
fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

A Vörösmarty-Album
jelenni. Magában foglalja a költő ••lotrajz.it. Csongor és Tündét. 
Vörösmartynak a kedv, s drámai költeményét, a Szózatot, a Vén 
czigányt. Szép Ilonkát <■- Vörösmartynak legkiválóbb 
költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményt ivei és rajzaival. 
20 műemlékiéiben és számos szövegbe nyomott képpel és illusztrá 
czióval. A valóban remek kivitelű mülapoknak ogy része gyönyörű 
szinnvoinásu lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszmüben.

A Vörösmarty-Albumot “t;
régibb, legfiiggt th nebb és egyike a legterjedettebb politikai napi 
lapoknak, egy évre előfizetnek.

Akik most lépnek az olöfiz*  tök sorába és akár havonta is, de állandóan 
legalább egy évig előfizetők maradnak, szinte megk pják a 
Vörösmarty-Albumot. Minden félreértés elkerülése végett meg
jegyezzük. ho y a kik a Zichy Albumot az 1903. évre való előfizetés 
alapján, tehát 1903. évi ajándékul kapták, azok a VÖrÖmarty- 
Albumot csak úgy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.

* ♦
A Pesti Napló előfizetési ára. Egész évre 2S K.. félévre 14 K.. 

negyedévre 7 K.. egy hóra 2 K 4<► fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala : 
Budapest. VI.. Andrassy-ut 27. szám alatt van.

Clayton & Shuttleworth 
neiógiiduigl gépgjirosok <£> BudapCSt m. u. 

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplögépkészletek ' almakasaloiók, ’ 

továbbá iárgány-caéplogépek, lóhere caéplok, tlaitltó-roaták, konkolyoaók, kaaiáló- te arató-
:. sténagyüjtok, boronák.

i- «• 3-vasu ekék te minden egyéb gaidaeági gépek.

legjobb •orvattigépak, 
azecakavágók, répavágók, 

kukorlcea-moriaolók, 
darálók, őrlő malmok, 
egyetemes acaél-ekék,

,,Columbia-Drill“

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb
locomobil- és cséplőgép-gyára.

Részletes árjegyzéke^ kivd- 
natra Ingyen és bérmentve 

küldetnek.

..SZARVAS"

>»/».

•sós. v.... Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

lo'J. .■rteinióben ezennel k*>/li  rró teszi, hogy a buda
pesti VIII—X. kér. kir. járásbíróság 1900. évi Sp. III. 439/4. 
számú végzése kövt tkeztélcn Ír. Dezső Sámuel budapesti 
(Váczi kőrút 38. ügyvéd által képviselt Auer és Ki-falvi 
budapesti bej. cég javára Fischer Mózes Dávid kelesei lakos 
ellen 1198 korona 30 üli. a jár. erejéig foganatosított kielé
gítési végrehajtsa utján lefoglalt é« 2000 koronára becsült kő
vetkező ingóságok u. ni. 50<K) liter szesz nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek » sztropkói kir. járásbíróság 1903. 
évi V. 72/3. szintű végzése folytán 119*  kor. 30 fillér 
tőkekövetelés. ennek 489 kor. utói 1902.. évi augustus hó 
23-ikától és 709 kor. 30 fill. után 1903. év január hó 1. 
napjától járó &•/, kamatai és eddig összesen 248 kor. ’>0 
fii érben megállapított költsígek erejéig végrehajtást szen- 
vedett lakásáa Kelesén leend 1903. évi
augucz.uí ho 6-ik napjának délutáni 3 órája 
hat tridőfll kituxs-tik. •■- ahhos a venni szándék mók oly mg 
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 188|. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mel
lett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi Lv ’.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Sztropkón, 3 5 03. évi julius hó 20-ik napján.
BmlnAr Jenő, 
kiküldött végrehajtó.

..K U L C S“

SCHICHT-SZAPPAN
vagy

a legjobb, legkiadósabb es
azért a legolcsóbb szappan
Minden kartpknnv vnnvii- 53 'Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „SCIIU'HT" névvel és a fent látható 

védjegyek egyikével legyen ellátva.

Bérbeadás.
.4 berettfíi gazdaság bérbead jó 

forgalmú helyen egy italmérési korcsma 
helyiséget, szoba, pincze, konyha, kamara, 
istáhí, kert és fogyasztási jövedelemmel, 
1904. január l sö napjától kezdödöleg.

A föltételek megtudhatók a gazdasági 
irodában.
Kazinczy Arthur földbirtokos birtok- 

kezelösége.
Berettön (Zemplén megye). Posta és vasúti 

állomás Bánócz.

Jl nyári idényre
Befőtt- és agorka-il regek, 
Likőr- és Bor-készletek, 

Karlsbadi porezellán-áruk, 
Tea-, Káré- és Erőkészletek, 

Valódi barna kőedény, 
Nlppek és díszműáruk 

nagy választékban és legjutáuvosabban 

kaphatók

GOLDSTEIN ADOLF
üveg éa purcellán üzletében

Nagy-Mihályon, föutcza.

.Nyom. Landvsmau B. könyvnyomdájában.
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