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Hova a lap szellemi rénzét illető minden 
közlemény intézendő - 

Kossuth Lejoe-utoxe 84. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye*  szám ara 2o fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B^rmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronklnt 40 fii

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők :
Lzndeiman B kon

Az ipartörvény revíziója.
A kereskedelmi ministeriumban most 

dolgoznak az ipartörvény revíziójáról szóló 
törvényjavaslat tervezetén a mihelyt ismét 
munkaképessé fog válni a törvényhozás a 
nagy érdekeket felölő törvényjavaslat az or
szággyűlés elé fog kerülni.

Égető szükség van már erre a tör
vényre. A magyar ipar elmaradottsága s 
különösön az ipari termékeknek értékesíté
sének nehézségei főleg e törvény hiányára 
vezethetők vissza. Mondhatni évtizedek óta 
nem hoztak nagyobb szabású ipari törvényt, 
dacára annak, hogy az ország fejlődése, kü
lönösen a gyáripar terjeszkedése és a mun
kás viszonyok gyökeres változása, valamint 
az Ausztriával való vámközösség és a ke
reskedelmi szerződések ezt már hoszszu idő 
óta sürgősen követelik.

Az uj ipartörvénytől sok és hasznos 
újítást várunk és kívánunk.

Mindenekelőtt konzervatizmust e mos
tanában dúló féktelen szabad versenynyel 
szemben. A kantárok egész raja élősködik 
most a magyar kisiparon. Emberek, akik
nek fogalma sincsen valamely mesterségről, 
akik azt soha nem tanulták, maguk mellé 
vesznek első pénzen valami kitanult legényt, 
s megkapják a hatóságtól az ipar igazol
ványt. Az ilyen ember azután a legpiszko
sabb konkurrenciát csinálja a tanult ip Tus
nak. llát mért inaskodott, tanult és küzkö- 
dött az iparos a képzettségéért, ha ti tanu

TARCZ A.
Barátok egymásközt.

— Dialóg. —

(Szili: Kopottas hutorzatu hónapos szoba, 
melyben a vagyonosok pártján álló Módosi, a 
szegények ügyét szivén viselő Szcgénycsivel 
diskurálgat.)

Módosi: Szamárság barátom, a mit ti 
tesztek, egyebet sem lehet tőletek hallani, mint 
a szegénység és megint a szegénység. A ki 
nem tud itt megélni, menjen oda, a hol meg
élhet. Punktum.

Szegénvesi: Már megint ugv beszélsz, te, 
mint ki semmivel sem törődik. Te megváltoz
tathatod helyzeted. A téli hideget, ha jól esik 
Olaszhonban, a nyári meleget Tátrában való 
időzésscl válthatod fel. De mit tegyen a sok 
ezer ember közül az, aki ha csak egy hétig 
nem dolgozik, már tönkre van téve. Ilyen 
pedig van ezer meg ezer.

Módosi : Semmi joguk nincs a panaszra, 
miért ostobák és együgyüek?

Szegénvesi : Ejh, de rideg észjárásod van, 
melyben melegebb érzés, magasabb ideál nincs, 
l’gv nyilatkozol az emberekről mint a párás 
állatokról. Ez a felfogás a kegyetlenséggel ha
táros, bátran lehet rá alkalmazni a költő 
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latlan kontár akármikor a nyakára nőhet a 
törvény túlzott liberalizmusa folytán ? Bi
zony a jelenlegnél ebben a tekintetben sok
kal célravezetőbb és helyesebb volt a céh
rendszer, mely a tanulatlan kontárt kizárta 
az iparosok köréből. Elvárjuk az uj törvény
től. hogy véget vessen e méltánytalan álla
potnak és szigorú teljes képesítéshez kösse 
az iparigazolvány kiadását. Aki nem tanult 
mesterember, az ne is lehessen mesterember, 
éppen úgy amint ügyvéd, tanár, orvos, vagy 
mérnök nem lehet az, akinek nincsen dip
lomája. Az iparos számára sem szabad más 
mértékkel mérni, mint a diplomás ember 
számára.

Elvárjuk az ipartörvénytől azt is, hogy 
rendezze az állami, törvényhatósági és köz
ségi szállítások dolgát is abban az irányban, 
hogy a kisiparos ahol csak lehet elsőségben 
részesüljön a köz-szállitásoknal. Itt is azt 
tapasztaljuk ugyanis, hogy egyes iparcikkek 
szállítását vállalkozók nyerik el, akik nem 
iparosok, ellenben iparosoktól vásárolják a 
szükségelt cikkeket s miután ők a helyzet 
urai, kényük, kedvük szerint nyomják az 
árakat.

A munkás és munkaadó közötti viszony 
gyökeres rendezését is követeljük. Manap
ság, mikor országszerte szervezkednek az 
ipari segédmunkások s a munkaadóval szem
ben olyan hatalmat képeznek, amelylyel 
mindenképpen számolni kell, a nap nap után 
szaporodó strájkok idején törvényesen kell 
megállapítani a munkás és munkaadó jogát 

szavát: >A hol ilyen érzések ütöttek tanyát a 
szívben, onnét a szeretetet örökre száműzték.-

Módosi: Szeretet? ez csak üres frázis! 
HahahaI (gúnyos kacajba tört ki).

Szegényes!: Körötökben az ilyen felfogást 
nagyon is természetesnek találom.

Módosi: Édes barátom, először szeresse 
az ember önmagát, azután másokat. A mi pedig 
a gazdagabb jogát illeti, no ennél természete
sebb igazság nem is létezik.

Szegénvesi: Mennyiben?
Módosi: Vagyon és születés jogánál fogva, 

mindenki jogosan használhatja ki embertársait.
Szegénvesi: Természetesnek természetes 

annyiban, hogy az erősebb jogot gyakorol a 
gyengébb felett. Ezt azonban igazságosnak ne
vezni általános emberi szempontból nevet
séges.

Módosi: Miért nem születtek abban az 
időben, mikor még nem volt elfoglalva minden 
hely a természet dúsan terített asztalánál"

Szegénvesi . Ilyen fogalmakkal a szegény 
nép baján nem lehet segíteni. Te, a mint 
szavaid is elárulja, tudnál ugyan segíteni a 
bajon ugv, hogy a ki szegénynek születik, azt 
már születésekor a másvilágra kellene kül
deni.

Módosi Nincs is nagyobb könnyelműség 
barátom, mint mikor olyan emberek nősülnek 
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és kötelességét. Különösen a strájkok ügye 
az, mely rendezni kell. Strájk esetén a mi 
vidéki iparhatóságaink teljesen tehetetlen 
állanak, nem tudják mihez tartani magukat, 
kapkodnak fllhöz-fához s rend szerini csak 
elmérgesitik a bérharcot. A kereskedelmi mi- 
nister adott ki ugyan már rendeleteket a 
strájk dolgában. Így a nyáron is kiadott 
egy rendeletet, amely szerint a strájkoló 
munkást nem lehet munkára kényszeríteni. 
De ezek a rendeletek csak fél munkák. Tör
vény kell, amely mindenre kiterjeszkedve 
egyaránt védje meg munkás és munkaadó 
jogait és érdekeit. Különösen a strájk ese
tére tartalmazzon a törvény félre nem ért
hető utasításokat az egyeztetési kísérletekre 
hivatott iparhatóság részére.

A bérfizetés módjára, a munkás szerző
désekre és az akkord munkára nézve külön 
külön paragrafusokra van szükség, továbbá 
arra, hogy munkásoknak a munkaadókkal 
való pörösködése dolgában a lehető legrövi
debb idő alatt ítélhessen a biróság, mert a 
szegény munkás ember nem várhat sokáig 
a pénzére.

Aztán itt van a munkásvédelem. Ahány 
biróság és ahány törvényes fórum van Ma
gyarországon, mindegyik kénye kedve sze
rint különbözőképen fogja fel a munka köz
ben baleset által sújtott munkás ügyét. S 
inig az egyik biróság igazat nd az igaztalan 
követeléseket támasztó munkásnak, addig a 
másik a munkaadóval nyereti meg a port 
akkor, mikor az igazság a munkás részén 

meg, akik a családjukat nem tudják eltartani. 
Ezen kellene mindenkinek munkálni, hogv 
törvényileg lenne korlátozva az ilyen ember
nek a házasodás.

Szegénvesi: Mondom, ti képesek volnátok 
emberirtást végezni!

Módosi: Valóban csakis úgy lehetne csök
kenteni a rongyosok és éhezők számát.

Szegénvesi: Ennyit nem mertem volna 
már feltételezni rólatok. Azonban ti magatok 
felvilágosítjátok az embert, hogy az önzés 
mekkora nálatok I . . .

Módosi: Ezt nem önzésből tesszük. Ne
kem is, úgy az osztálytársaimnak is fáj látni a 
pincelakások bűzös levegőjében élő sápadt 
ember-állatokat. Mit tegyünk? ... Az örök 
törvény rendszerét meg nem másíthatjuk. Ez 
igy volt kezdettől, igy fog lenni végzetig. Lesz 
szegény és gazdag.

| Szegénvesi: Ez ez a közöny, mclylyel 
viseltettek a nép iránt, okozója azon bajoknak, 
mely az emberek közti ellentéteket kiélcsiti, a 
kenyérharcot megteremti.

Módosi: Az igények fejlődnek ki barátom 
az embereknél, ma már mindenki ur akar 
lenni

Szegénvesi Köszönöm én az olyan urasá- 
gokat, mint a milyennel bírnak ezrek és ezrek, 
kiknek munka nélkül kell az időt heteken és

ts egyedül elismert kelle
mes isii terméssetee 
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van. S igy történik azután, hogy ilyen 
ügyekben az alsóbb és felsőbb bíróságok 
egymásnak homlokegyenest ellenkező ítéle
teket hoznak.

A kötelező munkás-baleset biztosítást 
is követeljük akár az ipartörvény keretében, 
akár azon kívül. E humánus reform, mely 
a külföld államaiban meg van honosítva, 
nagy hivatást fog teljesíteni.

Ugyancsak kiváltjuk a díjtalan állami 
munkaközvetítést is. A budapesti ingyenes 
munkaközvetitő elég szépen prosperál s ez 
biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a vidéki 
központokban is be fognak válni az ingye
nes állami munkaközvetítők.

VEGYES HÍREK.
— Az alispán szabadságon. DókusGyuXs 

alispán üt heti szabadságidejét e hó 1 4 én kezdette 
meg. Távollétének ideje alatt hivatali teendőit 
Thuranzzky László vármegyei főjegyző fogja ellátni.

— Anyakönyvi kinevezés. A belügymi
niszter Halázz l’ál segédjegyzői a rákóezi anya 
könyvi kerületbe anyakönyvi helyettesé nevezte ki 
s őt a házasságkötésnél való közreműködéssel is 
megbízta.

— A pályaudvar bővítése. Midőn har- 
mhic évvel ezelőtt az itteni pályaudvar épült, senki 
sem gondolhatta, hogy a szernél- és teherforgalom 
annyira emelkedni fog. Különösen az áruforgalom 
emelkedése oly nagy, hogy a teherpályaudvar ki 
csinek bizonyult és igen gyakran ebből a legna
gyobb visszáságok keletkeznek. Miután á várótér 
mek szintén szükek a személyforgalom lebonyo 
litására, az államvasutak igazgatósága elhatározta, 
hogy a pályaudvart kibővitteti és uj állomásépü
leteket emel. A tervek már el is készültek, a ki
vitel azonban úgy látszik elmarad ; pedig mily 
égető szükség van az átalakításokra, leginkább a 
hivatalos jelentésekből tűnik ki. — Reméljük azon 
bán, hogy a megoldás mielőbb he fog következni, 
a mi elvégre nemcsak kötelessége, de érdeke is a 
vasútnak.

— Uj csendörörs. A vinnai csendőrőrs 
állomás be lesz szüntetve és január hó 1 -tői az uj 
állomásra, Lucskára költözik a szolgálati személyzet.

— Járványon betegségek. Sztrajnyánban 
a typbus járvánvszerilleg lépett fel. Városunkban 
is több vörbenybetegség fordult elő, sőt két gyér 
mek áldozatává is lett.

hónapokon keresztül eltölteniök. Az igenveik 
fejlődése legkevésbé elitélendő, nékik van a 
legtöbb joguk, ha őszinték akarunk lenni 
ahhoz, hogy több kényelemben és jobb megél
hetésben részesüljenek — ők dolgoznak.

Módosi: Mi is dolgozunk — szellemileg.
Szegényesi : Tagadhatatlan, én nem állí

tom, hogy nem. De ti annyit dolgoztok, a 
mennyit a ti érdekeitek megkíván. Ök azonban 
nem annyit dolgoznak, mennyit érdekeik meg
kívánna, számotokra többet dolgoznak, túlsókat, 
emberfelölit.

Módosi: Hogy tudhatsz ilyet mondáit', nti 
munkájukért megfizetünk.

Szegényesi : Igaz, hogy megfizettek 1 Azon
ban .... kérdem tőled, hogy azok a szegény 
téglagyári munkások, kik 16—IX órát dolgoz
nak naponta 70—80 krajcár napidij mellett 
mondd, sok fizetésnek lehet nevezni ezt az 
összeget? Vagy ott vannak a cipészek, varró
nők, kik heti 5—6 forintért dolgoznak. Ez 
elég volna-e néktek a megélhetésre ? Erre 
felelj l

Módosi ; Ez a ti vesszőparipátok, ezen 
lovagoltok örökké.. Mintha mi lennénk az okai 
ennek ?

Szegényesi: Igen, ti vagytok ; tudnotok 
kellene azt, hogy ha néktek kevésnek bizonyul 
azon összeg, akkor az ő számukra is kevés.

Módosi: Azt az egyet meg fogod nékem 
engedni, hogy én társadalmi áhisomnál fogva 
nem tehetem, hogy olyan világnézetet szolgál
jak, mint te : akkor önmagam és osztálytársaim 
ellen cselekednék.

— Függetlenségi kör. Városunk függet
lenségi érzelmű polgárai f. hó lóén a .Csillag
szállóban Rontsiuszky Ágoston elnöklete alatt ér
tekezletre gyűltek össze s ott egy függetlenségi 
kör megalakulását határozták el. Az értekezleten 
Richtzeit Arlhur hírlapíró. Holló Andor ügyvéd
jelölt és Holló Zoltán joghallgató beszéltek. Szóvá 
tették a mostani politikai viszonyokat és a jelen 
voltakat a függetlenségi kör megalakítására bűz 
ditották. Az értekezleteit elhatározták, miszerint 
november hó 22-én szervezkedő nagy gyűlést tar 
tanak. a melyen — mint értesülünk — a központ
ból két képviselő és az újhelyi függetlenségi kör 
több tagja is meg fog jelenni. Az előkészítő bi
zottság a nagyközönséget a következő tartalmú 
falragaszokkal hívta meg a gyűlésre : 

Polgártársak !
Melyikünk ne erezné a nyomorúságot, a sze

génységet, amely egyre jobban árad szét Magyar
ország földjén ; melyikünk no érezné a gazdaság
nak, iparnak szomorú pusztulását; melyikünk ne 
látná fájdalmasan, hogy mint rendül meg Árpád 
földje az Ínség elöl Amerikába bujdosó fiainak 
lépte alatt ?

S melyikünknek ne fájna a tudat, hogy ez 
a szegényedő nemzet nem csak szegény, de szolga 
is, rabszolgája egy’idegen hatalomnak? Melyikünk 
nek no fájna az, hogy a magyar nemzet fiait a 
magyar nemzet hadseregében idegen tisztek ide
gen szóval kínozzák ?

Aki azt akarja, hogy Magyarország ne egy 
idegen állam kizsarolt gyarmata, de önálló, gazdag, 
boldog ország legyen, .... az jöjjön velünk !

Aki azt akarja, hogy a magyar fiukat a had 
seregben magyarul vezessék................az jöjjön
velünk !

Megalakítjuk Nagy Mihályban a függetlenségi 
pártkört, a magyar nép javának, boldogulásának 
egyetlen igaz pártjának egyesületét.

Az alakuló gyűlést vasárnap november 22 én 
délután 4 órakor a „Csillag11 szálló földszinti termei
ben tartjuk.

Ott lesznek az országos központi független 
ségi párt s a zemplénmogyci függetlenségi párt 
kiküldöttel.

Jöjjetek el mindnyájan ! .'
Ne legyen többé Nagy Mihály a niatnclnk 

ság tanyája, legyen méltó a mi városunk is sza 
bagságunk nagy hőseihez, vármegyénk szülöttei 
hez, Kossuthhoz és Rákóczihoz!

Rabok tovább nem leszünk ! 1
Az előkészíti! bizottság.

Szegényesi: Elég kishitűség tőled, tuda
tosan igazságtalanságot művelni. Az értelmi
ségnek nem az a hivatása, hogy sárba taposson 
minden szent és igaz ügyet és a lelket, szivet 
próbára tévő esemény ek közt meghátráljon

Módosi: Mi meghátrálunk ?...........
Szegényesi : Nem is cselekszitek a jót. 

Mert ha a jót tennétek, akkor világitó lámpa
ként kellene illat mutatnotok az emberiségnek, 
hogy merre haladjon. 1 Az élet ébredést kiált; 
az igazság, jog, védelmet kérnek; az emberiség 
nagy ügye áll kockán, hogy ekkor is hallgas
sunk, visszavonuljunk : egyik ember a másikra 
hárítsa a felelőséget s egyik se mozduljon; ez 
a lemondás volna az életről; több : fél halál I

Módosi : De várjunk. Az idő meghozhat 
mindent.

Szegényesi: Az igaz. De minden nap, mely 
tett nélkül múlik el, egy egy csapás, mely 
családokat érint, temet. Ma még ál nak a sor
ban, egyedüli fegyverük a reménység, ki tudja, 
hogy holnap nem idegenek nyoma keseriti-e 
az emlékeket?! Ma még ég a vigasztalás őr
tüze sok családnál ; holnap tán kialva találjá
tok a mécset, s üresen a szobákat, melyekben 
a nemzet zömének erejét találtátok, áldozatát 
az oltároknak, szolgáit a tudománynak, szivét 
az emheriségnak.

Módosi ; (óráját nézve) Barátom, mi na
gyon helemelegedtűnk a vitába, már 1'2 óra. 
Haza megyek aludni. Szervusz ! .... Máskor 
majd erről többet! — — — — _  — _  _

Csikóra János.

— Verekedés as abarai Iskolában. 
A bárón e hó 12 én az elemi iskolában a tanulók 
verekedést rendeztek, miközben Bildz András 11 
éves növendékei annyira össze vissza vorték, hogy 
életben maradásához nincs remény. Abarán külön
ben nem az első eset, hogy a tanulók ilyféle mu
latságot rendeztek.

— Eskfivö. Kedden vezette oltárhoz az it
teni gör. kath. templomban Kátolya Anfal ungvári 
kir. kath. fögymnasiutni tanár Karczub Emma kis 
asszonyt, Karczub Pál itteni g. k. lelkész leányát.

— Vásár. Szobránczon o hó 16-án országos 
vásár volt, a vidéken azonban a ragadós állatbo 
tegségek még több helyen fordulnak elő s igy az 
állatfelhajtás elmaradt.

— Ménvixsgálatok. A köztenyésztési cé
lokra szánt, nem állami felügyelet alatt álló mének 
vizsgálata a kővetkező határidőben fog megejtetni : 
Nagy Mihályon 1904. január hó 16 án, Gálszécsen 
január 15-én, Varannón január 18 án, Sztropkón 
január 19-én, Ilomonnán január 20 án délelőtt 9 
órakor és Szinnán január 20-án délután 2 órakor.

— A bánóexi postahivatalba betörtek. 
Kedden éjjel ismeretten tettesek a bánóczi m. kir. 
postahivatal helyiségeibe betörtek és felfeszitették 
a pénzszekrényt. A betörők azonban hiába való 
munkát végeztek, miután semmiféle értéket nem 
találtak. Az óvatos postamester ugyanis minden 
este magánlakásába viteti az értékeket, a hol azok 
biztosabb őrizet alatt vannak. A cs'endőrség nyo 
ntozza a tolvajokat.

— Sorozás. Az uj honvédelmi miniszter 
felhívta a törvényhatóságot, hogy az ujoncozási 
utazási ós működési terveket a hadkiegészítő pa
rancsnoksággal egyetértöleg akként állapítsa meg, 
hogy az ezidei fősorozás december 23 ig fogaim 
tositható legyen. A viszonyok azonban úgy alakul 
tak, hogy újévig sorozásról bizony már szó sem 
lehet, hacsak valami csoda nőm történik.

— Díszvacsora. A nagymihályi független
ségi k ör vasárnap folyó hó 22 én délután 4 órakor 
tartandó szervező nagygyűlésére érkező országgyű
lési képviselők és s. a. újhelyi elvtársak tiszteletére 
bank ett lesz a „Csillag- szálloda földszinti termei 
ben. Részvételi jegy ára 2 korona 40 fillér. Elő 
jegy ezni a Csillag szállóban lehet. A szervező bi 
zottság ezúton is felkéri a független polgárokat, 
hogy a vendég« k fogadására minél tömegesebben 
megjelenni szíveskedjenek.

— Merénylet. Iknijanovicz Bertalan bőd 
rog szerdahelyi lelkész o hó 16 án nyugodtan iiit 
vacsorájánál, egyszerre azonban dördülés hallat 
szott s a lelkész összeesett. Az ablakon keresztül 
valaki reá lőtt és a golyó vállába fúródott. Az 
Ujhelyből előhívott orvosok még az éj folyamán 
távolították el a golyót, mind a mellett a beteg 
állapota annyira aggasztó, hogy hozzátartozói öt 
Budapestre szállították. Az eset az egész vidéken 
kínos feltűnést kellett s fogalma sem lehet senki 
nek, hogy kicsoda a merénylő, Demjanovics ugyan 
is szivjóságáról ismeretes és senkinek sem állott 
érdekében életére törni.

— A varannál izraelita nóegylet saját 
tőkéjének gyarapítására f. évi november hó 21 én 
a Magyar Korona szálloda nagytermében jótékony
célú, tánccal egybekötött hangversenyt rendez. A 
hangverseny kezdete este 8 órakor. Hely árak : ol 
dal ülés és első sor 3 korona, zártszék 2 korona, 
állóhely 1 korona, karzat 2 korona. Feliilfizetések 
a jótékonycél érdekében köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugláztatnak. Jegyok Cseri Hermán 
üzletében előjegyezhetök. — Műsor: 1. a) Nagy
pénteken mossa holló a fiát, énekli Blaha Lujza, 
b) „Holdé Aidau Aida operából, énekli Slezák Leó 
operaénekes, c) Némuljon el a hegedű, énekli 
Hegedűs Gyu’a. d) Ha az Isten egymásnak terem 
tett, előadja Balog Károly zenekara, Grammopho 
non. 2. Coppée: Kovácsok sztrájkja, szavalja 
I rcczky Sándor. 3. Charles Vasa: Ecuine de Per
les, zongorán előadja Dr. Török Vilmosné. 4. Az 
én otthonom, irta és felolvassa Cseri Jenő. 5. a) 
Két lánya volt a falunak, énekli Takács Mihály 
opera énekos. b) Duett a „Varázsfuvola- operából, 
éneklik Forsterné és Demuth a bécsi operaház tag 
jai. c) A szomszédban van egy öreg ep rfa, éne kli 
Blaha Lujza, d) Nachledilmarseh, Lehár t ’d, elő
adja a 8 ik gyalogezred zenekara, Grammophonon.
6. Győző Lajos: Leányszerelom Monolog, előadja



Alexander Leopoldina. 7. id. Ábrányi Emil: Régi 
magyar hallgatók, zongorán előadja Ureczky Sán 
dorné.

— Erzsébet ünnepély, F. hó 19-én hol 
dogult Erzsébet nagyasszonyunk emlékére a hely
beli gör. kath. templomban magyar isteni tisztelet 
tartatott, a melyen az összes gör. kath. vallásu 
tanulók jelen voltak

— Halálos késszurás. llavincsák Pál 
22 éves parnói lakos, kin Parnón f. hó 7 én dula
kodás közben veszélyes késszurást ejtett egyik 
ellenfele, tegnap a helybeli közkórházban, hová 
ápolás végett beszállították, a késszurásbói eredt 
ütöeres érdaganat vérzése folytán meghalt. Az 
igazgató főorvos jelentésére a bíróság a hullát fel 
boncoltatta és a tettes ellen a vizsgálatot megin
dította.

— Szerencsétlenül járt építész, Noviczky 
János rymanovi építész, ki jelenleg a petróczi 
róm. kath. temp'om építését eszközli, ma reggel a 
torony álványról, hol a munkásokat ellenőrizte, le
zuhant a mélységbe és súlyos zuzódásokat szen
vedett.

— A lakosság figyelmébe. Figyelmeztet
jük városunk közönségét, hogy az utcák uj elne
vezése és a házak uj számozása folytán a ház
számokban történt változás a biztositó intézeteknél 
bejelentendő.

— Elnöki körlevél. Deák Ferencz emlé 
kére születésének 100 ik évfordulója alkalmával a 
törvény hatóság szeptember hóban tartott közgyii 
lésében C70/lM9<r szám alatt hozott határozata foly
tán Sátorai ja U j helyben a vármegye székházában 
1903. évi november hó 28 án délelőtt 10 órakor 
tartandó törvény hatósági diszközgyülésre a bízott 
ság tagjait, hatóságokat, testületeket, társulatokat 
és egyesületeket tisztelettel meghívom. A diszkóz 
gyűlés sorrendje: 1. Elnöki megnyitó. 2. Emlék 
beszéd. Tartja: Dr. Ferznczy Elek bizottsági tag. 
3. A díszközgyűlés berekesztése. — Sátoralja-Uj 
hely, 1903. november 12 én. Dókus Gyula, alispán.

— Hákőczl album lesz az Egyetértés ka 
rácsonyi ajándéka. Minden előfizetőjének megküldi 
azt a kiválóan érdekes könyvet, azoknak is, akik 
most lépnek be előfizetők sorába. A Rákóczi album 
a nagy idők nagy emlékeinek hü tükre lesz, a 
magyar irodalom jelesei Írják és a legösinertebb 
művészemberek illusztrálják. De azonfelül, hogy 
a mostani időkkel oly hasonlatos históriai múltat 
híven idézi föl az Egyetértés ebben az albumjá 
bán, nagyon érdekes szépirodalmi közlemények 
kel is gazdagítja. Már előre mondjuk, hogy az or
szág legnagyobb napjához valóban méltó ajándék 
lesz, meglepetés az olvasók számára. Ismételjük : 
Az Egyetértésnek minden előfizetője megkapja’ 
Az Egyetértés előfizetési ára egyébként egy hó 
napra 1 frt 80 kr., negyedévre 5 írt. félévre 10 frt. 
Az ország mostohái: lelkészek, állami tisztvise
lők, tanárok, tanítók, jegyzők, városi, vasúti, 
postai hivatalnokok, magyar katonatisztek kedvez 
ményes áron kapják : egy hónapra 1 frt 20 krért, 
negyedévre 3 frt 50 kr., félévre 7 frtért. A Divat 
szalont, a ház albirójának olvasmányát, kívánatra 
szintén kedvezményesen, negyedévre 1 frtért kapja 
az Egyetértés minden előfizetője. Az előfizetési 
pénzeket legcélszerűbb postautalványon egyenesen 
a kiadóhivatalba (Budapest, Vármegye utca 11.) 
küldeni.

IRODALOM.
A júliusi forradalomból egy szines kép ra

gyog elő, a polgárkirályságnak, a legprózaibbnak, 
szintén meg volt a maga eposza: Lajos Eiilóp ki
rály útja a palais Royaltrtl a városházig.

,A követek kíséretében, mellette a beteg 
Laftittel, kit zsölyén vitték, lóháton indult meg a 
veszodelmos útra a leendő király". Mindjárt inog 
érkozése után irt volt Laf'ayottenok, ki a város
házán communet szervezett az 1793 inak módjáta 
A tábornok nem felelt. Későbbi két levelére sem j 
kapott választ. Roppant tömeg lepte el az egész 
utat. Egész a Őrévé téréig — hol hajdan a guil
lotine állott — a herceget nagy örömmel és hó
dolattal fogadta a tömeg. Do a Őrévé téren álló 
csoportok egész más képet mutattak ; viselkedésük 
komor, sőt fenyegető volt. De lassankint a kiséret 
lelkesedése átragadt roájuk és mire a herceg le
szállóit lováról, mindenfelől éljenezték a helytartót. 
Ek kor a herceg a tanácsterembe ment, karonfogva 
Lalayctte tábornokot, kivezette az erkélyre, ott 
megcsókolta és vége volt a köztársaságnak.

A júliusi forradalomról szól a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 201 ik füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marezali Henrik, egyetomi tauár, ki egyúttal

kötet írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára diszes felbőrk'-tésben Ifi korona; füzetenként 
is kapható (>0 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili. 
I llöi-ut 18. szám) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

Kincses Kalendáriom.
az 1904 dik esztendőre.

Nyolcadik esztendeje már. hogy ilyenkor, a 
tél küszöbén megjelenik a legjobb és legtartalma
sabb magyar naptár, a minden más társától min
den izében különböző Kincses Kalendáriom. Nap 
tári része a jövőd, irodalmi és művészeti része a 
jelené, s hogy a múltakról st feledkezzék meg : hü 
krónikás a múlt esztendő minden jelentős esetné 
nyének is.

Ez az egyetlen kalendáriom, a melyben min
den naptári adat megvan, tudományos alaposság 
gal és oly egyszerűséggel, hogy nemcsak az aka
démikus, hanem mindenki el tud igazodni rajta. 
A kronológia ismeretére a Kincses Kalendáriom 
neveli a magyar közönséget, sőt a csillagászat ele 
nieinek és érdekesseinek ismeretére is, mikor 
Írásban és képben megmagyarázza, hogy az uj 
esztendő minden szakában mi mindent lehet látni 
a csillagos égbolton.

A Kincses Kalendáriom-nak ambíciója az. 
hogy rendes pénzkezeléshez szoktassa olvasóit ; az 
esztendő minden napjára bőséges rovatot szab, 
hogy abba bevételeinket és kiadásainkat följegyez 
zük. Kétségbevonhatatlan valóság, hogy a ki ren
desen és pontosan napról napra feljegyzi jövedel
mét és kiadását : rövid idő alatt helyre tudja ál
lítani az egyensúlyt a bevételek és kiadások kö 
zött, még ha igen szerény is a jövedelme. A 
Kincses Kalendáriom barátai között igen sokan 
vannak, a kik ezt maguk is tapasztaltak. Az a 
százhetven oldal tehát, amely e célra van szen
telve, nagyon értékes része a Kincses Kalendá 
riomnak.

A kalendáriom irodalmi része kétszáz oldalra 
terjed. A múlt esztendő krónikája, bár minden 
eseménynek csak két három sor jutott, huszonnégy 
oldalra terjed. E cikkely keretében látjuk a múlt 
év huszonöt legnevezetesebb halottjának arcképét. 
Az ismeretterjesztő rész egy nagy tanulmánynyal 
kezdődik, mely a légköri tüneményeket magva 
rázza meg és sok érdekes dolgot beszél el arról, 
hogy mi minden történik a lég nagy óceánjában : 
a cikkelyt busz kép magyarázza. Kedves olvas 
mány a magyar művelődés történetének vázlata 
is, a honfoglalástól kezdve Mátyás király haláláig : 
régi kultúránknak emlékeit huszonhat képen is 
megcsodálhatjuk. Igen terjedelmes tanulmány is 
merloti meg velünk az európai államok szerveze
tét, alkotmányát és mai politikai állapotát sok uj 
dolgot közölve még azzal is, a kinek mestersége 
a politika. A világtörténelmi ismeretek terjesztését 
szolgálja Oroszorzság történetének ismertetése, öt 
von orosz fejedelemnek és cárnak a történetével. 
A vallási problémák kedvelői a pogány vallások 
történetét olvashatják s megbámulhatják a világ 
nagy pogány templomainak képét.

A világirodalom történetéből a leghíresebb 
prósai ókat ismerteti az uj Kincses Kalendáriom. 
Ezópustól kezdve egész Kipling Rudyardig. A 
geográfiai részben Amerika, ?\frika és Ausztárlia 
21 fővárosáról közöl tanulmányt és képet, s apróbb 
cikkelyeket Ázsia és Afrika felfedezőiről; a föld- 
körüli utazásról és a világ száz legnagyobb váró 
sáról. a művészetek történetéből az antik Hermes 
és Dionizozs szobrokat, és a diadalíveket ismerteti 
az uj kalendáriom, huszonnyolc képpel. A nemzet
közi kereskedelmi szerződésekről szóló cikkely, 
mely a jövő esztendőben különösen aktuális lesz, 
a politikát szolgálja.

Glüek Mór |Magy-JVIihály' 
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhagyar 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. színű csiszolt 

CSEREPKALYHAIT, 
valamint diszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztoiittatik.

A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állító' végzik. - Egész 
epületek kalyhaberendezéset tetemes árengedménynyel vállalom el.

l Mintákályhák raktáromban megtekinthetők.
£«ajobb minőségű ftomán és Jortland Gément nálam jutángosan beszsrezhatö.

r F ’

Egy igen ügyes cikkely a fizika egész rend 
szerét megismerteti olvasóival, a legelemibb dol
goktól kezdve az elektromosság gyakorlati alkat 
mazásig ; ezt a tanulmányt 31 kép illusztrálja. Egy 
nagy cikkely az összes Balaton parti fürdő- és 
nyaralóhelyeket ismerteti, a Balaton térképével és 
huszonkét nyaralóhely tájképével. E cikkelynek az 
a célja, hogy őszintén tájékoztasson mindenkit, a 
ki még nem ismeri a Balatont és ott szándékozik 
nyaralni. A magyar rovás Írást, melyről oly nagy 
irodalmi vita folyt a múlt évben, 21 képpel ismer
teti a Kincses Kalendáriom, összefoglalva az érde
kes vita egész anyagát és eredményét. Egy gazda
sági cikkely a juhtenyésztést ismerteti, 31 képpel. 
A sportrovat, mely az idén az ifjúsági játékoknak 
van szentelve, 5 uj játékot ismertet. Ezeken kívül 
még számos kisebb-nagyobb cikkely van a Kincses 
Kalendáriom bán ; a gyógyító növényekről szóló 
tanulmány 38 medicináiig növényt ismertet, rajzban 
és Írásban. A gyűrűről és a pipáról egy-egy kis 
kultúrtörténeti tanulmány szól, szintén egész sereg 
képpel.

Az uj Kincses Kalendárium bán 38 nagy ta 
nulmány és egész sereg apró cikkely van, össze
sen 660 képpel Az erős, kemény táblába kötött 
1904 ik évi Kincses Kalendáriom-nsk két korona 
az ára.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művezető : Lindái József.

Hirdetések.
feldarabolt tűzifa

ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér. 
Egy fél öl hasábfa házhoz szállítva 11 kor.

ROSENWASSER és BREUER
Nagy-Mihály, Kossuth Lajos utca 44. sz.

DEÁK JENŐ
fogászati műterme

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy

MŰTERMEMET,
a Barnai szállóból a Rákóczi-utczai Klein- 

féle emeletes házba helyeztem át, 
a hol minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat — külföldi tapasztalataim folytán 
— amerikai módszer szerint, gyöke
rek eltávolítása és szájpadlás nélkül, rá
gásra alkalmas fogsorokat és egyes fogakat 
készítek. — Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kéri tisztelettel Deák Jenő.



K

Bor eladás
Saját termésű boraimat következő áron adom :

Asztali bor __ __ _  _  literenként
Rácz ürmös       „
Csemege ó bor _ ____ ____
Muskotály __ ______ ____ „
Asszú tokaji üvegben _ ____ ___  _
5 puttonyos asszú betegeknek alkalmas _

WIDDER BÉLA
Nagy Mihály. Sulyovszky-fele ház.

— 35
50

— 80

kr.

2
1
2

frt n

Schicht-szappan
V É D J E G Y E K

r Szarvas- vagy ..Kulcs-

Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

a legjobb, legkiadó-
sabb és azért a w——y

stílus.. legolcsóbb szappan

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti véi” 

legyen ellátva.
djegyek egyikével

ignAczy Géza 
== fényképészeti és festészeti műterme 
nagy-mihály , Kossuth Lajos-utcza, özv. Tischlerné úrnő házában.

Magyniország és Ausztria nagyobb városaiban nyert bő ta
pasztalatokkal és jó ízléssel bírva, pár napot óhajtottam N'agymi 
liály városában is tölteni. Az a siker és fogadtatás egészen megír 
p, ti. a melylyel úgy Nagymiliály városának mint vidékének mii 
értó és az iparművészeiét pártoló számottevő intelligens közönsége 
részesített. — Ezen pártolás engem arra az elhatározásra bátoritott, 
hogv itt Nagymihalyban. a Kossuth Lajos-utctan, özv. Tischlerné 
úrnő hazában, egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelően be
rendezett

fényképészeti és festészeti 
műtermet nyissak, azon reményben, hogy csalatkozni nem fogok, 
a miért is kérem becses pártfogásukat.

Felvételek inedaillontól egész életnagyságig, családi és al
kalmi csoport fényképek. Aquarellek, olaj festmények, platin- és 
színes kepek. Secessios levolezö lapok. Nagyítások régi kis kép 
után is kitűnő sikerrel és élethűen. Esti társas felvételek villanó 
porral. Fényképek selyemre és porcéi Iónra. Diapositivek (áttetsző 
üveg képek Fényképek órákba és poharakra. Kezelő gombok, 
nyakkendő tűk, női broschok, óra föggök fényképekkel, igen ele 
gáns kivitelben. — l’tánrendelések esetére az eredeti lemezt meg 
őrzöm Felvételeket úgy műtermemben, mint házon kívül, borult 
időben is a legnagyobb sikerrel eszközlök. Kívánatra vidékre is 
kimegyek.

Magamat és üzletemet a nagyérdemű közönség szives párt 
fogásába ajánlva, maradtam hazafias üdvözlettel

ZGAJCZF GÉZA.

Meghívás.
A Nagymihályi önsegélyző Egyesület mint 

Szövetkezet f. 1903. évi november hó 22 én 
délután 2 órakor a városháza tanácstermében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre az egyesület t. tagjait van szeren 
csénk meghívni.

Nagy-Mihály, 1903. november 4.

Bódy Győző Dr. Glück Samu |
könyvelő. ______ int. igazgató.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az alapszabályok módosítása, kibővítése 

és különösen részjegyek kibocsáthatása iránti intéz 
kedések fölvétele.

2. Esetleges indítványok, melyek a közgyűlést 
megelőzőleg 3 nappal Írásban az igazgatósághoz 
beadandók.

,.Spire1 varrógépek.
Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 

kin lsük első sorban. = 
A „Splve" -féle varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az első helyett foglalják .1; 
azokért minden tekintetben .1 éí’f teljes 

" jótállást vállalok. 1
A ..SPIKE • varrógép a divatos mii- 
== hímzésre is hazsnálható. = 

Raktárak :
S.-A.-Ujhela, Uuyvár, Homonna, 

NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lajos-utoza 
(Strömpl szálló mellett.)

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- es homoktalajon.
Erre azonban nem minden Mzőlőfaj alkalmas, 

(bár mind kúszó tenn<’ i>zetű i mert nagyobbr« «ze ha 
megnő ín, termést nem hoz, ezért sokan nőm értek «l 
eredményt eddig, llol lugasnak alkalma- fajokat Hi
tettek. azok bőven . Hatják házukat az. egész -z.Ölő- 
érés idején a legkitűnőbb muskatály és más édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem - Hin
tsen oly ház. melynek fala mellett a leges.-ké:yebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül má- 
épilleteknok, kerteknek; kerítéseknek stb. a le-rrem. 
kebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is 
elfoglalna az egyél.bre használható részekI.. I Ez 
a legháládatosabu gyümölcs, mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetésére vonatkoz zn.. - fény
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg. aki cimét egy levelezőlapon tudatja

Cxlm :
Érmelléki első szölöoltványtelep Nagy-Kágya,

•i. p. Székolyhid.

Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 
kedvező havi részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcson és pontosan eszközöltetnek.

Nyom. Laudesinau B. könyvnyomdájában.

Goldstein Adolf
épület- és diszmű-bádogns

,Ü lámpa, üveg és porczellán kereskedése 
Sr NAGY-M1HÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr-, sör- és evő készletekben, 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali díszekben, 
barna kőedény és zománezozott edényekben. 

Úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.


