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Mezőgazdasági állam.
Magyarország mezőgazdasági állam. 

Szomorúan érezzük ezt ilyenkor, amikor 
az elemi csapásnak beillő rossz gazdasági 
év megfelezi a fold termését és a gazda
ember raktárait megdézsmálja.

A mostani rossz gazdasági év sok ke
serves feljajdulást eredményezett már ed
dig. Az újságok maguk is rettentően sötét 
képét festették a szárazság folytán beállott 
gazdasági és pénzügyi bajoknak, ezekben a 
feljajdulásokban, ezekben a sötét színekben 
több volt az impresszió, mint a valóság. 
Világosan meg lehet ezt állapítani most, 
amikor a gazdasági munka utolsó stáció
jához, a termés betakarításához eljutottunk. 
A gazda megcsinálja számvetését és látja, 
hogy túlzottan Ítélte meg a helyzetet.

A főldmivelési kormány jelentései itt 
állnak előttünk s a száraz statisztika rá
cáfol a szárazságra. A dolog igy áll. Az 
ország idei termése nem volt jó. Még a 
középtermést sem ütötte meg, de aztán 
nincs is tovább. Azokról a rettenetes ká
rokról, amelyeket a fölvert képzelet látott, 
nincs szó.

Hiszen nem mondjuk, hogy nagyon 
meg lehetünk elégedve a gazdasági álla
pottal. csak az igazságnak megfelelően 
konstatálni kell, hogy nem olyan fekete 
az ördög, mint amilyennek láttuk És ez 
vigasztaló. Vannak tragédiák, amelyek meg
vigasztalnak, ha jobban végződnek, mint 
ahogy vártuk. Vannak szomorú helyzetek, 
amelyeknek örvendeni illik, ha kevésbbé

TARCZA.
Éjféli nász.

Irta : Aczél Dezső.

Koromsötét az éj. 
A rémes szenvedély 
Csapkodja szárnyait . . .

Csikorgása zárnak, 
A vár kapujának, 
Hallatszik komoran.

Száguld bár föld porán, 
Nógatja szaporán 
Ménét a dalia.

Kik üldöznek, űznek 
Sírjára a szűznek 
Ily késő éjszaka?

Szép levente, ne menj, 
A pokol és a menny 
Százszor ellenséged 1

• Hajszol a szeretet, 
Meghalt, mert szeretett, 
Bálványa szivemnek 1 . . .«

S délcegen ménén ül, 
Villámgyorsan repül 
Arája sírjához.  

szomorúk a látszatnál. Ez az úgynevezett 
szerencse a szerencsétlenségben.

Az idei rossz gazdasági évért megvi
gasztalhat egy másik körülmény is, amely 
szintén amolyan szerencse a szerencsétlen- 
ségben-féle. Az ez évi termés a külföldön 
sem volt elsőrangú. Ehhez képest a ga- 
bonanemüek ára emelkedett mindenütt. En
nek az a következménye, hogy a mi ter
mésünk még mindig számottevő és amit 
vesztettünk mennyiségben az árak emelke
dettsége folytán, azt visszanyerjük értékben. 
A gazda jó áron adhat túl gabonáján.

Az egyetlen pótolhatatlan veszteség a 
takarmányhiány. Ezen az állam segít a le
hetőség minden eszközével. Így állunk te
hát most a nagy elemi csapás: a hónapokig 
való szárazság után. ínségről tehát nem 
lehet szó.

De ez az esztendő is nagy tanulsá
gokkal szolgál. Magyarország mezőgazda
sági állam. Anyagi jóléte földhöz kötött s 
egy teljesen rossz esztendő évek nyomo
rúságát idézheti elő. Véletlentől függ az 
ország anyagi boldogulása. A természet 
szeszélyétől, az erőtől, vagy szárazságtól, 
a hidegtől, vagy melegtől. Ma már a ter
mészetben alig lehet bízni. Bizonyos elto
lódás vehető észre a gazdasági évszakok
ban. Ennyire kiszolgáltatva lennünk az idők 
veszélyének nem szabad. A rendelkezé
sünkre álló módok igénybevételével kell 
védekeznünk az olyan meglepetések ellen, 
aminő egy rossz gazdasági év.

Mindezekből a tanulságokból azt a tételt 
lehet levonni, hogy Magyarország nem ma

Hantok közt semmi nesz,
Hol menyegzője lesz 
Egy szerelmes párnak.

». . . Mért nem szólsz, angyalom,
— Miként e sirhalom —
Epedé szivemhez ?«

». . . Kiontom a vérét,
Hazug ember bérét, 
Esküszöm : hű v o 11 a m 1 !•

». . . . Nászt ülünk ma, arám, 
Már régen akarám 
Igéző habtested . . .«

. . . S fellegek az égen,
Ködfátyol a légen
Átvonul rémesen.

Tomboló elemek
S a siri szellemek 
Házasságot kötnek.

Egek csatornája
Zúdítja reája 
Tengeréi az árnak.

Zord játékot űznek
Lángi villámtüznek,
Menekülj 1 menekülj 1

S átfogja szilárdul
Lapaak mai száma 4 oldalra terjed. 

radhat meg kizárólagosan a mezőgazdasági 
állam alapján. Változtatni kell politikáján.

Két hatalmas tere van a nemzetgazda
sági boldogulásnak: az ipar és kereskede
lem. E téren kell keresni tehát a kiegyen
lítődést azzal az abnormitással szemben, 
amely a kizárólagos mezőgazdasági állam 
végzete lehet. Gyárak, iparvállalatok alapí
tásának feladata vár reánk ezen a téren. A 
mit csak okos ipari és kereskedelmi poli
tika kigondolhat, mind meg kell valósítani. 
A vállalkozási szellem hódítson ipari és 
kereskedelmi világunkban. Lassan, de foko
zatosan kell átalakítani nemzetiségi beren
dezésünket, amely mai formájában egy vé
letlen folytán veszedelme lehet az ország
nak. Már pedig egy ország fejlődését, bol
dogulását nem szabad véletlenekre építeni.

— Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselő testületé ma délután 4 órakor a város 
háza tanácstermében rendkívüli közgyűlést tartott. 
Tárgyalás alá került a segédjegyzöi állás — amely 
eddigelé csak ideiglenesen volt betöltve — rend
szeresítése. A közgyűlés hosszabb eszmecsere utáu 
az előadói javaslat elfogadása mellett rendszerest 
tette ugyau ez állást, azonban tekintettel a város 
szerény anyagi viszonyaira és a pótadu magas 
voltára, a kormánytól kéri a szükséges dotációt. 
— Érdekes mozzanata volt a közgyűlésnek még ; 
ugyanis a Rákóczi utca lakói testületileg jöttek el 
a képviselő testület ülésére és Smrinyi József 
szónokuk által azon kérelmot terjesztették elő, mi
szerint a Rákóczi utca járdáinak asphalttal leendő 
ellátása, még ez év folyamán rendeltessék el. A 
közgyűlés ez utca lakóit is biztosította jóindulaté 
ról és kilátásba helyezte azoknak, miszerint kérel

I műk ha ez év folyamán nem is, de mielőbb fog 
| teljesittetni. — Ezzel a közgyűlés véget ért.

— A vihar tombol, dúl —
A mázsás sirkövet.

♦ Mit látok? Az égre!
Kijöttél hát végre?
Jer szivemnek szivei*

♦ Fogózkodj karomba, 
Ha lépsz siri romba, 
Tört keresztek között!«

♦ Igv ölelj ... igy ... jobban .. .♦ 
...Sírkő összeroppan!!! 
Sújtja a daliát...

Eljegyzi a halál 
S a lelke égbe száll 
Szegény vőlegény neki

Nyári románc.
Pierett és Piero nagyon szerették egy

mást, de — nem mindig . . . Néha csaknem 
halálos ellenségei voltak egymásnak, csupa 
szerelemből.

Került-fordult a szerelmük szeszélyes ál
lapotában olyan korszak is, amikor engesztel
hetetlen gyűlöletet fogadott egyik a másik el
len és erre elég ok volt, ha Piero megfordult 
egv leány után, vagy Pierett kacér pillantást 
vetett egy fiatal emberre . . .



VEGYES HÍREK.
— A bíróság köréből. Matfyatuvtzky Mór 

kir. járfabjró e hó lő. óta szabadságon van és 
távolléte alatt Garbintzky Sándor kir. albiró van 
megbízva a bíróság vezetésével.

— A tűzoltóság köréből. Salyő Alfréd 
városi segédjegyzö a helybeli önkéntes tűzoltó
egylet szakaszparancsnoka a budapesti XIII. or
szágos tűzoltó tiszti szaktanfolyamon a tűzoltói 
tiszti képesítést nyerte.

— Számellenörl és számtisxti kineve- 
zések. A pénzügyi miniszter kinevezte Zemplén 
vármegye területére a járási számvevőket, akik 
október 1 én már meg is kezdik működésüket. A 
nagymihályi járásba Homolay Endre, a homonnai 
járásba Körözty Sándor számellenöri minőségben 
— a gálszécsi járásba Sertyhy Vitold, a várán 
nóiba Vrtczky Sándor, a sztropkóiba Farkas Jó
zsef és a szinnaiba Salgó Alfréd nagymihályi se
gédjegyzö számtiszti minőségben neveztettek ki. 
A járási számvevők irodája a főszolgabírói hiva
talok helyiségében lesz.

— Buesu. Tegnap volt városunkban a gör. 
katholikusok búcsúja és már a korai órákban igen 
sok ájtatos hivő jött be a vidékről, akik az isteni 
tiszteleten részt vettek. A vidéki papság is igen 
szép számban volt jelen, akik Karczub Pál lel 
kész vendégei voltak.

— Eljegyzés. Vacz József e hó 18 án el 
jegyezte Pozsonyban Baján Ettyke kisasszonyt, 
Baján Imre ny. uradalmi igazgató leányát.

— Lóavatás. Az V. honvédhuszárezred 
Nagymihályban lóavatást tartott f. hó 22-én, mely 
alkalommal gróf Sztáray Sándor 5 drb és ifjabb 
Péchy Andor 3 lovát találta a bizottság alkalmas 
nak és az államnak megvette.

— Halálozás. Erdei Mór m. kir. állam
vasúti osztály mérnök f. hó 18 án rövid beteges 
kedés után Homonnán 45 éves korában meghalt. 
Erdei, akit felebbvalói becsültek, az alárendeltjei 
pedig tiszteltek, huszonkét esztendeig szolgálta a 
vasutat és ez idő alatt Nagymihályban is — mi
dőn az osztálymérnökség még itt volt, hosszabb időt 
töltött. Halála a legszélesebb körben mély és ál
talános részvétet keltett. Barátai és tisztelői meg
döbbenve vették a gyászhirt és szinte hihetetlen
nek látszott, hogy az élete delén álló erős, egész
séges embert egy rövid kór ily hirtelen kiszólitott 
az élők sorából. Temetése e hó 20 án óriási rész 
vél mellett ment végbe. Homonna város intelligens 
társadalma, a köziutézetek, az osztálymérnökség 
alá rendelt állomások tisztviselői és alkalmazottjai 
mind lerótták a halott iránti kegyeletüket. Váró 
sunkból is igen sokan voltak a temetéseu és kép 
viselve volt a máv. üzletvezetösége is. Halálát 
özvegye és árván maradt két kis gyermeke gyá
szolja.

Csendes, derűs alkonyra csodás nyári est 
következett ... Az elpihenő természet olyan 
volt, mint egy nyugalomra készülő szép asz- 
szony; lázasan pihegelt duzzadó keble és erei
ben izzó, forró a vér . . .

Pierett és l’iero a vízparton ültek.
A folyócska ringó tükrében remegve lát

szik a csillagos ég, amelyen néha fénysávot 
hasit egy megszédült csillag-szent és olyan bol
dogan nevetnek, amikor árnyékaik csókolóz- 
nak a vízben.

Most épen az az időszaka volt szerel
müknek, amikor Piero habozás nélkül beis
merte, hogy Pierettjéuek szőke haja a legszebb 
ékesség, amely csak valaha ilyen leányfejet 
diszitett, valamint igaz az is, hogy Pierett éde
sen mosolygó arca, csókos szája és kacsintó 
szemei határozottan méltók a szépség e feje
delmi hajkoronájához . . .

He Pierett is hízelgő módon gondolkozott 
Pieroja selyem bajuszáról, amely tagadhatni- | 
lanul édesen csikland, ha — csókol . . .

A nyári est kerítő bübájn ráteregette ve
szedelmesen csábító hálóját a balga szerelmes 
szivekre; természetes tehát, hogy ártatlanok 
mind azok az ajkak, amelyek mohón csókot 
keresnek csókvágyó ajkakon . . .

Pierett szerencséje, hogy azok a csacsogó 
hullámocskák reggelre messze lesznek innen 
. . . Istenem, mi mindent tudnának azok be

— Villamos világítás. Nagymihály vá
rosa rohamoson fejlődik : a csatornázási és köve
tési munkálatok folyamatban vannak, sőt mahol 
nap befejezést nyernek. Az építés terjed és külö
nösen a Kossuth Lajos utca emelkedett • nyáron, 
több régi épület elpusztult és helyüket modern 
házak váltották fel. Világításunk azonban kritikán 
alóli. Pokoli sötétség v.m éjjeleken át és szeren
cse, hogy eddigelé még nagyobb balesetek nem 
fordultak elő. Most azonban valószínű, hogy e té
ren is követni fogjuk a modern városokat. Ugyanis 
a Mtiller B. és Fia cég ajánlatot tett a városnak 
villamos világításra nézve. Az ajánlat igen ked
vező és meg vagyunk győződve, hogy a képvi
selőtestület azt elfogadja. A terv szerint a város 
bán 50 láng és G ivlámpa égne, ez pedig teljesen 
megfelelne és a város szépen lesz világítva. A vá
ros lakosai is élénken érdeklődnek a villamos vi
lágítás iránt és a legtöbb magánlakásba is beve
zettetik azt.

— A nagymihályi Lawn-Tennls Club 
versenye a kedvezőtlen időjárás miatt nem volt 
megtartható. A táncmulatság azonban, amely a 
Barnai szálló termeiben folyt le, igen sikerült, a 
zene is, melyet Miklós Jancsi szolgáltatott, kitűnő 
volt. Jelen voltak : Asszonyok : Bucsinszky Lajosné, 
dr. Eperjesy Lajosné, Egreczky Mihályné, Fail Ar 
thurné, Garbinszky Sándorné, Irányi Gézáné, Kar
czub Pálné, özv. Nemthy Ödönné, Polányi Gézáné, 
dr. Pogány Geröné, özv. Stépán Gáborné, Val 
kovszky Béláné. Leányok: Bucsinszky Anna és 
Emma, Buday Nelli, Csuk Amália, Dercsényi 
Tekla, Egreczky Irén és Jolán, Fail Ilona s Irma, 
Fröhlich Cory, Karczub Anna, Nemthy Annuska 
és Marinka, Polányi Ettyke s Torka, Stépán Róza, 
Weisz Ilona.

— Hideg ösx. A szinte túlságosan is me
leg időt kissé tulszigoru ősz — és szeptemberben 
bizonyára szokatlan hidegség váltotta föl. Helyen 
kint csúf és szeles, mindenekfölött pedig nedves 
idő jár az egész országban. Három nap óta rövid 
megszakításokkal folyton esik s az utcákon fázó 
san sietnek dolguk után az esernyös, sárcipös, fel- 
gyiirt nadrágos őszi alakok. A borús ég oly szürke, 
deriiletlen és szomorú, mintha sohasem lett volna 
nyár és nem akarna tavasz lenni többé soha.

— Országos vásár. A legközelebbi or
szágos vásár városunkban október hó 17. és 18. 
napjain lesz.

— Ax állami anyakönyvek uj törvénye 
l'.tOö. január 1-vel léptetik életbe. A végrehajtási 
utasítás most készül a belügyminisztériumban. Az 
újévvel egészen uj anyakönyvi lapokat hoznak be. 
Többé nem jegyzőkönyv alakjában történnek a 
bejegyzések, hanem az egyházi anyakönyvek min
tájára rovatos anyakönyvi lapok lesznek és az 
egyes rovatokba jegyzik be az adatokat. Ezzel az 
egész anyakönyvvezetés, mely ezután a községi s 
körjegyzők rendes hivatalos teendői közé fog tar
tozni, tetemesen egyszerűsítve lesz.

szélni a vízmérő leányoknak . . . Odalenne a 
jó Ilire . . K

Mikor a város ódon órája már sokat ütött, 
elváltak és egy-két bucsucsók után szívesen 
köszöntötték egymást.

— Jó éjszakát, Piero I
— Szép álmokat, Pierett I
Es hazamentek.

♦

. . . Pierett ledobta könnyű ruhácskáját 
és néhány percig úgy maradt ingben és egy 
szál szoknyácskában. Telt karjai puhák, mele
gek, a nyaka kacér, hófehér a kis leánynak . . . 
No, nézd, még kilesi valaki. Sietve elhúzza ab
lakán a függönyt, mire homályosan vetődnek 
rá szép testének körvonalai.

Lefeküdt a kis leány és csúnya, ijesztő 
álma támadt lgv nem teljesült a Piero jó kí
vánsága.

Ott folytatódott a vízparton, ahol az este 
j félbenmaradt. Piero, a lábainál heverő jó Piero 

a vizbeesett, ahonnan szivszaggatóan csengett:
— Segíts Pierett, segíts édesem 1
De bizony Picrelt nem tudott segíteni, 

csak a kezeit tördelte kétségbeesetten, tehetet
lenül a vízparton és Piero — belefulladt.

Ekkor felébredt.
Megdörszölte szép szemeit és a rossz ál

mot egy forró könynyel próbálta lemosni, majd 
megmagyarázni igyekezett az álmot — mert a

— (Beküldetett.) A mellékutcák csatorná 
zása a Kossuth Lajos-utcai asphaltmuukával úgy
szólván párhuzamosan vétetett foganatba. Ámde, 
amily dicséretre méltó az eszme, oly gáncsra ér
demes annak kivitele. Mert kérem, egy egész út
vonal! egyszerre felásni, s a bázak elé hetekig 
agyagtorlaszokat emelni anélkül, hogy’ sem a leg
szükségesebb közlekedésre, sem pedig a legprimi
tívebb személyi biztonságra ne gondoljunk, ily el
járás, ha másnak nem, de gondatlanságnak minő
sítendő. A múlt heti esőzés tartama alatt láthattuk, 
hogy minő jongleuri tehetség kellett akár a Deák- 
téren, akár a Jókai utcán átmenni nappal is, hát 
még este 1 Sehol egy jelző lámpa ; hogy, ha már 
egy, azon utcák egyikében lakó szerencsétlen pof 
gártársunk a késő esteli órákban ment haza, hálá
jának, amit a városi elöljáróság iránt e munkálatok 
foganatosítása miatt érzett, ne adjon a legcifrább 
huszárimádság formájában kifejezést. Sajnos, van
nak emberek, kik csúszó-mászó természetűek, de 
erőszakkal akarni egy utca feel lakóit erre gya
korlatilag trennirozni, még sem járja. Pedig ha uj 
bél meglep bennünket az esőzés és az agyagtorla
szok még mindig ott lesznek, úgy csak csúszva- 
mászva haladhatnak, s ezen időpont beálltáig jó 
lesz, ha mesterségesen előállított pályán ilynemű 
gyakorlatot tartanak. Egy kissé több világosságot 
eme utcákba, s hálánk ismét csorbítatlanul fog szi
vünkben élni. Egy deáktéri lakos.

— Minden konkurrencia ellenire leg
elterjedtebb, tehát legolvasottabb lapja ez ország
nak ma is a Pesti Hírlap. Mert politikája nép 
szerű ; minden irányban független, szókimondó; a 
nagyközönség igaz érdekeit szolgálja s a közvéle
ménynek mindig hű tolmácsa. Cikkírói, tárcaírói, 
szaktudósitói, humoristái az újságíró világ jelesei. 
Tartalma — komoly és mulattató — az összes 
napilapokét felülhaladja és mégis rendkivült ked 
vezményekben is részesíti előfizetőit. így minden 
előfizető karácsonyi ajándékul kapja a Pesti Hír
lap nagy képes naptárát és kedvezményes áron 
rendelheti meg a Divat Szalon cimü kitűnő di
vatlapot. Az uj évnegyed alkalmából azért felhív
juk az ország legkedveltebb lapjára t. közönsé 
günk figyelmét, megemlítve, hogy az előfizetési ár 
(negyedévre 7 korona, a Divat Szalonnal együtt 
II korona) a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Buda 
pest, V. Váci körút 78.) küldendő.

— A vasárak emelkedése. Mint a „Ma 
gyár Kereskedők Lapja" állítólag hiteles forrásból 
értesül, úgy a kartellált vasmüvek, mint a vas
nagykereskedők szindikátusa áremelést terveznek, 
mely legközelebb életbe is fog lépni.

— Hercxeg Ferenc-Album lesz a tíajári 
Ödön szerkesztésével megjelenő „Az Ujság“ füg 
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
dóka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság", melynek állandó fómunkatársai: Her- 
czag Ferenc, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján 
dákokkal lepi meg az előfizetőit, hanem kitűnő 
lapot is ad. mely értesültség, hirszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 

szerelmesek nagyon is hisznek az álmok je
lentésében — és azt gondolta, hogy az ő álma 
betegséget jelent.

Sietve öltözni kezdett, hogy megtudja, 
nem érte-e valami baj Pieroját . . .

. . . Aki ezalatt Pierettért aggódott, sze
gény. A szerelmesek rokongondolkozása foly
tán ő is olyasmit álmodott, hogy az ő szive 
Piereltje esett a vízbe és jómaga az ijedtség
től szinte megkövülve nézi, mint küzd a sze
gény gyermek a mohó hullámokkal, amelyek 
olyan alattomos szelídséggel és biztonsággal 
nyelnek el mindegyre többet belőle . . .

Gyorsan magára kapta ruháit és elment 
megnézni, mit csinál Pierett. A főúton ment 
lassan, valami balsejtelemtől szomorúan.

A leány jobban sietett. Ő rövid kerülő 
utón futott megtudni a valót.

Korán reggel volt. Fölséges nyugalom 
uralkodott még a városon, bár a nap már 
kezdte szórni aranyos sugarait a hegyek mö
gül. — A leány Piero lakását üresen találta. 
Ez nem szokott olyan korán kelni, amiért Pie
rett eddig aggódó kis szivét keserűség és ha
rag töltötte el.

— Lám, lám . . . Megcsalt a hotelen I
Piero pedig, aki a leány lakásán részesült 

hasonló meglepetésben, féltékenyen szitkozó
dott: Nincs itthoni . . . Megcsalt a nyomorult 
... a kígyó I H. H. 



kielégíti. Ennek tudható he Az Ujaág nak párat 
lanul gyors elterjedése és kiízkedveltsége az egész 
országban. .Az Újság" előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cim: Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. Ko- 
repesi ut 54 szám.

— A nemxetlségl kérdés az ujabbkori 
európai politika örökös darázsfészke. A nemzet 
gazdasági érdekek kiélesedésével karöltve látjuk a 
nemzetiségi antagonizinus kiélesedését is, mert hi
szen valamely faj a poliiikai hegenomiával a gaz
dasági vezérszerepet is magával ragadja és vi 
szont. Báró Eötvös József nagy politikai bölcses
sége és mély szelleme előrelátta azokat az átala
kulásokat, melyeket a nemzetiségi kérdés, mint a 
gazdasági és szociális viszonyok fő mozgató ereje 
fel fog idézni. Es az események, melyek köze 
pett ö volt egyike Magyarország ujjáalkotóinak, 
igazat adtak neki. A nemzetiségi kérdés világos, 
annak egész coinphxumát felölelő, tudományos 
hűséggel, do élvezetesen megirt ösmertetését adja 
a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 211 
—213. füzete, melylyel a mü XI. kötete fejező
dik be. A 12. kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik egyetemi tanár, ki egyúttal e 
kötet Írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkölésben 16 korona; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest Vili. 
Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvkereskedés u‘ 
ján havi részletfizetésre is.

— Jelenet a*  iskolában. Egyik elemi 
iskola második osztályában történt. A tanító a 
számok birodalmába vezetgette a nebulókat. Sorra 
próbálgatta ki a fiukat, mit felejtettek a vakáció 
bán. Egy gyermeket odaszólit a táblához:

— No, Bandi mondj egy számot.
— 59.
A tanité> föl írja ezt a számot: 95, aztán oda

fordul a csöppséghez:
— Jól van igy?
— Igen.
— Hál akkor te csacsi vagy, mert nem jól 

van. Jöjjön ide más.
Most a Gyuri gyerek diktál: 74, azt mondja 

és a tanító ismét fordítva Írja fel a számjegye
ket, azonban a nebuló is helyesnek találja. Kiszó 
litja tehát a pedagógus az eleven kis Adolfot.

— Hát Adolf, te mondj egy számot.
A gyerek hálásan vigyorog :
— Tessék felírni ezt: 33. Engem nem fog 

a tanító ur héklirozni! . . .
— A gyermekek reggelije. Egy híres 

orvos ismételten kinyilatkoztatta, hogy 14 éven 
alóli gyermekeknek nem szabad babkávét adni, 
mert ez a szívműködésre, idegekre és gyomorra 
ártalmasán ható mérget, a cotfcíijt tartalmazza. 
Ebből a méregből egy kétszeres oly nagy adag, 
mint amilyen egy csésze erős fekete kávéban van, 
már halálos hatású lehet. Mégis hány anya van, 
aki nem akarja magát elhatározni arra, hogy leg
alább a kicsinyek részére a családi asztaltól szám 
iizze a babkávét. A legideálisabb ital ugyan a tej 
voina, de a tapasztalat bizonyítja, hogy ezt nem 
mindig szeretik a gyermekek és csak a legritkább 
esetben tűrik állandóan. Ilyen esetben a legjobb 
pótlásnak a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
bizonyult, melyet sajátos gyöngéd, kávéhasonló 
ize miatt a gyermekek szívesen isznak. Ez a lég 
zsengébb korban is megfelelő, könnyen emészthető 
tápdus és vérképző.

Mathiász József kísérleti szőlőtelepén 
kapható a legtartósabb és legnemesebb 

téli csemegeszőllő 
köveikezó fajtákból :

Musc Passatutti, Rouge Royal, 
Negropont, többrendbeli Muskotály és 
Kossuth Lajos. Kilója 50 fillér.

CSARNOK.
Dal.

(Ajánlva Dr. Róth Mihály barátomnak megzenésítésre.)

Szomorúság, te vagy az én anyáin, 
Nem csoda, hogy busán nézel reám I 
Két szemedből hullanak a könnyek, 
Könnyeiddel förösztesz engemet I

Szomorúság, le vagy az én anyáin, 
Nem csoda, hogy soh’se mosolygsz reám! 
Nem említed soh’se az apámat . . . 
Pedig tudom : ő volt a B ú bánat!

(Szálúk) Ciurgovich György.
F.l.lős : Dr. Kállai JÓXB.f.

NYILT-TER.
(Ezen rovat alatt köröttekért nem vállal felelősséget a szerk.)

A Jlotnonna es Vidék®- ez évi 37. száma 
.Nyilttér- rovatában egy, ellenem irányított és 
aljas rágalmaktól hemzsegő cikket közöl, melyet, 
ha jobb érzésemre hallgatnék, — a nyiltlerezö 
egyéniségét tekintve — egyszerűen válasz nélkül 
hagynék. Hogy azonban esetleges hallgatásom félre 
ne inagyaráztassék, a következőkben tárom fel a 
való tényállást, amelyből V lap t. olvasói és a 
miskolezi tekintetes Mdv. üzletvezetösége is, mint a 
kihez raegrágalmaztatásom irányítva volt, tiszta 
képet alkothat magának a titáninak felfújt béka-egér 
harcról.

A száraz tényállás a következő : Hitközsé
günkben néhány hét óta érvényesül azon tradici
onális (! ?) szokás, hogy az istentisztelet keretében 
az előimádkozó által elrecitalandó királyimát a 
szent gyülekezet állva hallgatja végig. Azóta min 
den ájtatoskodó hódol ezen tiszteletet kifejező szo
kásnak. így volt ez azon bizonyos szombati napon 
rS, amelyen bár betegen, én is jelen voltam. Be
tegségem (heinorrhoidalis gumók) következtében a 
huzamosabb ideig egy helyben való állásra képes 
nem lévén, ezen ima lefolyása alatt ülve maradtam, 
amit a templomgondnok észrevévén, qualificálatla- 
nul durva módon rám támadt. Első pillanatra azt 
sem tudtam miről van szó, csak a körülöttem lé
vők szavaiból tudtam meg eme — valószínűleg 
egyéb személyes indító okok szülte — vakdühé
nek tombolását. Én szótlanul tűrtem e vad kiró 
bánást, nem akarván az istentisztelet menetét 
megakasztani.

Jóllehet még ezideig osztrák állampolgár va 
gyök, de a magyar állampolgárság kötelékébe való 
fölvételem már csak napok kérdése, s polgári köte
lezettségemnek mint katona is megfeleltem, de 
annyi tudományt csak imputál nekem ez, az egye 
temet csak látogató (!) joghallgató cziinü egyén, 
hogy tudom, miszerint az osztrák császár és ina 
gyár király felséges személye egy ; s ha osztrák 
állampolgár mivoltomnál fogva nekem császárom 
is dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József, de 
fölként Személyéért mondatik ima, úgy, ha beteg
ség nem gátol, már katona voltomnál fogva is szi
vein egész melegével hódolok az idevágó egyházi 
intézkedéseknek. A brutális támadásra persze én 
sem tartottam szem előtt Knigge illemtanát, han< in 
a templomgondnoknak, de csak az ö személyének 
a saját nyelvezetén feleltem, ezt is a templom 
falain kívül.

„Ualumniare audacter, semper aliquid haerit*  
elve szerint azt a rágalmat is zúdítja felém, hogy’ 
egy más alkalommal tüntetőleg hagytam el a temp
lomot ! Aniily aljas e rágalom, ép oly nevetséges ! 
Én a királyimát megelőző thorafelolvasáskor mén 
tem ki, s mire újból bejöttem a templomba, inár 
a lithurgicus szertartás folyt. Mert az már tényleg 
tradicionális szokás, hogy az ájtatóskodók jelenté 
kény része a thorafelo'vasás egyhangúsága elől ki 
megy a templomból a szabadba, nem akarván 
figyelmetlenségével megütközést kelteni. S én is 

, csak azt tett*  in !
íme a száraz valóság, melynek minden sza 

váért felelek ! Józan ember ebben felség avagy 
istentiszteletsértést n< m láthat.

Most még néhány szót a rágalmazóhoz : Egy 
feltűnési viszketegségben leledző egyén tettei a 
lelkiszegénység mellett nagyobbrészt a beszámít 
hallanság jellegét is hordják magukon s Berkovics 
Sándor joghallgató önkárán tanulhatja meg ama 
latin példabeszéd igazságát : „sí tacuisses, philo 
sophus inansisses.1*

Egy fiatal ember, kinek komoly czél lebeg 
szemei előtt, ki csak ezen cél után törekszik, nem 
avatkozik recte nem lát fantazmagóriákat oly 
cselekményekben, amelyek mindent, csak meg 
ütközést nem keltenek, nem told félremagyarázá
sokat oly lényekhez, melyeket pillanatszülte okok 
idéznek elő, de melyeknek mindent, csak politi 
kai tendenciát imputálni nem lehet.

Bukovay úr! Nem akarok önnek kézzelfog 
ható leczkét adni, amit megérdemelne, hanem 
csak a szóbelinél maradok s figyelmeztetem, hogy 
ha ön a jövőben szennyirataival tisztességes és 
békés polgárokat kenyérk*  rest lökben irritálna, úgy 
vigyázzon, hogy úgy ne járjanak el önnel, mint 
egy éretlen és rakoncátlan gyerkőccel elbánni 

szoktak, t. I. fülcibálással terelni öt a jobb er
kölcsök felé.

Vagy tán heredításban szenvedvén, végzete 
felé — a pisztolycső uyilása télé — vakon tör? 
Akkor csak sajnálni tudom önt! s további piszko 
lódásaira nem reagálok.

Chassel Vilmos.

Meghívás.
A Nagymihályi Önsegélyző-Egyesület 

mint Szövetkezet /. évi október 3-án 
ti. U. 2 Órakor a városháza tanácster
mében

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a közgyűlés t. tagjait van sze
rencsénk meghívni.

Nagymihály, 1904. szeptember 22.
Az igazgatóság.

A közgyűlés tárgyai:
1. A Nagymihályi Onsegélyző-pgyesület 

mint szövetkezet felszámolása, illetve „Nagy
mihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság4- 
gá való átalakulása.

2. Esetleges indítványok, melyek a köz
gyűlést megelőzőleg 8 nappal Írásban az 
igazgatósághoz beadandók.

Korszakalkotó találmány!!
Gyárakban, ipartetelopeken, üzletekben, mű
helyekben, kórházakban és minden háztar 

fásban nélkülözhetetlen a

MINIMAX
(Dr. Schlesinger Stuart rendszer) 

az egyetlen tüzoltó-kcszülék, amely min
den tüzveizedelmet keletkezése 

perezében eredményesen eloltani képes.

M jRra darabonként 50 korona. M

Megrendeléseket eszközöl a .Min imixa 
készülékek építő társaság képviselője

W I D D E R HERMÁN 
Budapest VI. Lázár utca 5.

77/7. V. nz.
mo3. Árverési hirdetmény.

Alulírott kik. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sztropkói kir. 
járásbíróság 1903. évi Sp. 191/2. sz. végzése következtében 
Dr. Elsner Simon sztropkói ügyvéd által képviselt Panko- 
vit-s Antal oroszporubai lakot*  javára Stern Benjámin zavadai 
lakos ellen 96 korona a jár. erejéig 1903. évi május hó 20. 
napján foganatosított kielégitéai végrehajtás utján lefoglalt 
és 803. koronára becsűit következő ingóságok, u. m. lovak, 
szarvasmarhák, gazdasági eszközök és házi bútorok nyilvá
nos árverésen eladatnak

Mely árverésnek a sztropkói kir. járásbíróság 1903. 
évi Sp. 19115. és V. 77/7. sz. végzése folytán 66 kor. 60 
HU. tőkekövet. összesen 41 kor. 40 fill.-ben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Zavadán végrehajtást szenve
dettnél leendő eszközlésére 1904. szeptember 27-én 
d. e. 11 órája batáridőül kitiize.ik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek bee sáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és feliiIfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. $-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Sztropkón, 1904. évi szept. hó 7-én.
Bodnár Jenő

kik. végrehajtó.

I. rend.ü "bereg’ezáiezl 

csemege szólt ö 
kilója 60 fillérért kapható 

HAUPT H.-üA!
= Nagymlhály -■■■■•: —

Kossuth Lajos utca és Deák tér sarok. 
Postai megrendelések és szállítások pontosan 

eszközöltetnek.
Naponta friss szállítás.



NOVAKÓSZKY LAJOS 
gép- éa épület-lakatos 

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos utcza.

Van szerencsém az igen tisztelt közönség szives tudo
mására adni, hogy

gép- és épület-lakatos
műhelyemet saját házamba a volt Kardos Lajos-féle műhelybe 
helyeztem át, ahol az eddig folytatott üzemet lényegesen meg
nagyobbítottam és képes vagyok minden e szakba vágó mun
kákat pontosan és jutányosán eszközölni.

A n. é. közönség b. pártfogását továbbra is kéri
kiváló tisztelettel: Noi'akószk'tj lAljOS.

Hazai uj gyógyforrás.
Vay Gábor gróf tulajdonát képező 
Máriavöbjyi fürdő (Szatmármegye) el
ismert kitiinőségil forrásain (Mária. 
Mártha, Gábor) kivül egy ujjal — 
Kurucz — gazdagodott. Dr. Korá
nyi Frigyes egyetemi tanár ur ezen 
ásványvizeket sikerrel használja s a 
leghatékonyabb összetételű alkalikus 
sós források közé sorolja. Kitűnő ha
tásúnak tartja idillt gyomor- és 
májbajok egész sora ellen, de me
legen ajánlja ezen ásványtermékeket 
és a fürdő használatát gyomornedv 
elválasztás szabályozására, emész
tési folyamak élesztősére, köszvény, 
mindennemű hurut bántalmak ellen 
stb. Vasúti állomás Szinvér-Váralja. 
Az ásványvízre nézve megrendelés 
Hausman Jakab bérlőnél Munkács 
teendő, a fürdőre vonatkozólag az 
Uradalmi intézóség (Gáborszállás, 
up. Avas-felsőfalu) ad felvilágosítást.

Felsömagyarországi fő- és egyedelárusitó:

HAZAI H.
bel s külföldi ásványvíz nagykereskedő S a -Ujhelyben Q

Bor eladás.
5 p^ttcncs

•asszú boromat*
= üvegenként 2 forintért árusítom.

Widder Béla.

KARDOS LAJOS 
kooaifényesö és kárpitot 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes utcza.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy f. 
évi szeptember hó 1-én

kocsifényező és kárpitos
műhelyemet a Kossuth Lajos utcából az Andrássy Dénes utcán j 
újonnan épült házamba (a közjegyzői irodával szemben) helyez- í 
tem át. Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, j 
kérem további b. pártfogásukat és vagyok !

kiváló tisztelettel l
KLA.EDOS Z_.-A.TOS. í

]-----------------------------------

Borsajtók
»Kincsem«, »Hegyálja«, nKönyök- 

szerkezetüa, »Mabille« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói.

kettős kosara »ajtók
FÖELÖNVE: A must sehol sem érintkezik vas

részekkel. Egyszerű kezelés. Óriási 
erőkifejtés. A törköly egy darabban 
és könnyen kivehető. Egy ember 
által könnyen kezelhető. — — — 

Szölözvizólr és Toog'jrózólc 1 
.Villám" iegujabb czentrifugalis bogyözó és zúzógépek.

1902. orsz. gaztl. kiállitÁH, Pozsony;
1-ső <lij, aranyérem.

Szilágyi és Kiskatit gépgyára jYtiskolczon
---------------------------- 1 Árjegyzék ingyen. |---------------------------

*

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna.
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

utánvét mellett ' Guschelbauer Antal, Sopron,

hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Minden t.

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

a®- Képviselők minden helységben kerestetnek.

KEI L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára, 

viasz-kenőcs kemény padló számára, 
fehér ..Glasur“ fénymáz 45 kr. 
arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Keil-féle 
Keil-féle 
Keil-féle 
K e il-féle

r.

„Ktiloau

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

„ Szarvas “ vagy

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

B---- ~ G

Minden kártékony vegyüléktől tel esen ment.

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

legyen ellátva.

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában


