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Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérrnentetion levelek nem fogadtatnak ol

— Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KI ADOHI V AT AL !
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők : 
Landssman B. könyvnyomdája.

A kerület szava.
Nagymihály, 1904 deex. 7.

A magyar parlamentarismus — hála 
Istennek — nem ismer Cromwelleket. A 
jogérzet apothoesisa és a törvénytisztelet 
palládiuma volt mindig, melyre jóleső öröm
mel és lelket melengető büszkeséggel te
kinthetett nemzetünk. És méltán! Hiszen 
azok a titáni küzdelmek, melyeket száza
dokon át folytattunk és melyek az egész 
világ tiszteletét és csodálatát vívták ki szá
munkra, vetették meg alapját. Kemény, gi
gászi munka volt ez, melynek minden fá
zisát aranybetükkel véstük Klió érctábláira. 
S ha az alapozásnál néha sziklás, csonttá 
fagyott rögökre találtunk, martyrjaitik ki
omló vére porhanyósitotta meg azokat . . . 
Életének első pillanatától a nemzet élő lelki
ismeretének szivdobbanása, reményeinek le
téteményese lett. Lelkünk háborgása s min
den idegszálunk rezgése, mint hajszálfinom 
ezüst húrokon visszacsendültek benne. A 
komoran fenséges parlamenti palota pedig 
a Dunára néző homlokzatával s merészen 
magasba törő karcsú tornyaival mintha- 
csak szabadságszeretetünk hatalmas arányait 
akarná jelképezni . . .

A képviselőház november 18—iki ülé
sének meglepő eseményei nemcsak az or
szágot bontották pártokra, hanem a politi
kai pártkereteket is széttördelték. Nem aka
runk a politika — lapunk hasábjain — til
tott talajára tévedni, de kerületünk szempont
jából óhajtjuk megvilágítani a történteket, 
amire jogot ad nekünk az a körülmény, 
hogy képviselőnk, Hadik-Barkóczy Endre

T ARCZA
Az amerikai nőkről.

— A „Fehő-Zeinplén" eredeti tárcája. —

Ha állandóan itthon tartózkodunk, nem is 
veszünk tudomást arról, hogy Magyarország a 
szép nők valódi hazája, lépjük azonban csak 
át a határt, akkor rögtön tapasztaljuk, hogy 
édes hazánkkal együtt elhagytuk a szép nők 
azt a számtalan képviselőjét is, kikben N'agv- 
mihályon sokszor van alkalmunk gyönyörködni.

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy ha
zánkon kívül szép nők ne volnának. Vannak 
bizony! De összehasonlítást téve a különböző 
nemzetek asszonyaival, nem fogjuk sehol ta
pasztalhatni, hogy a szépség a kellemmel, a 
nőiességgel s a munkássággal együtt oly gyak
ran feltalálható legyen, mint a magyar nőben. 
Vegyük csak az angol-szász fajt, mely szépség 
dolgában a mienknek méltó versenytársa; alak
jának classikus szépsége az igaz, hogy sokszor 
bámulatos és ezt a formát fajának különös tu
lajdonságainál fogva hosszú időn át megöl zi. 
New-Yorkben a 14. utcában, hol minden pa
lota véges-végig színház vagy dalcsarnok, a 
többek között egy orfeumban két idősebb an
gol hölgy mutogatta formájának azt a nemes, 
szabályos szépségét, melyben kigyulva a villa

gróf kilépett azon párt kötelékéből, mely
nek programmjával vittük győzelemre lo
bogóját.

Mióta a régebbi időkben a követek
nek adni szokott utasítások megszűntek, a 
képviselők törvényhozási tetteikben saját 
lelkiismeretükön kívül senkitől sem függe
nek. S igy gyakran megesik, hogy a ke
rületük hangulatával merőben ellentétes ha
tározatokhoz és törvényjavaslatokhoz csat
lakoznak szavazatukkal. De dacára annak, 
hogy cselekvéseikben teljesen szabad ke
zet nyertek, mégis fennáll azon erkölcsi kö
telezettségük, hogy saját véleményüket ke
rületük akaratával lehetőleg összeegyeztetni 
és összhangba hozni törekedjenek. így te
hát az állapot azon kerületekben mondható 
ideálisnak, melyekben mindkét vélemény s 
akarat békés harmóniában egyesül.

Képviselőnk választóihoz intézett nyilt 
levelében, melyben a pártkeretek nyűgének 
lerázását okadatolja s elfoglalt álláspontját 
ismerteti, a következőket mondja :

»Minthogy az én meggyőződésem 
szerint a Daniel-féle javaslatnak, mint 
jogalapnak fentartása végzetes követ
kezményekkel járna, részemről az erre 
irányuló törekvést nem támogathatom, 
és kötelességemnek tartottam önökre 
való tekintettel is, kiknek joy- és törvény
tiszteletét ismerem, a pártból való kilé
pésemmel ellene tiltakozni.« 
Tekintsünk el e sorok politikai vonat

kozásaitól, melyek megzavarhatják Ítélőké
pességünket. hiszen az igazság a politikától 
függetlenül is megállapítható és a kritika 
szempontjából, mellyel a kerület törvény
hozási működését megbírálhatja, vegyük

mos ivlámpák százai, az ó-görög metszésű női 
test különböző plasztikus pózainak szépségében 
sok ezer vankeeval együtt visszafojtott léleg
zettel gyönyörködtünk.

De azért összehasonlítást téve a két nem
zet asszonyainál nemcsak a forma tökélye, ha
nem a belső tulajdonságok között is, arra a 
tapasztalatra jutunk, hogy hazánk nem csak a 
szép, hanem az igazán feleségnek való nők ha
zája is.

Az Egyesült-Államokban kint élve, rövid 
idő alatt tapasztalhatjuk, hogv a világon ne
mének számtalanjai között legjobb sora az 
amerikai asszonynak van, ne higvjük azonban, 
hogv ezen mesébe illő jó sort bámulatos lelki 
tulajdonságaival, vagy talán különös szépsége 
által érdemelte volna ki. Korántsem! Megtalál
juk okát magában az amerikai élet lázas mun
kájúban, hol nem mindenkinek, de talán a jó 
és legjobb módunknak adatott meg kevésbbé, 
hogy a meleg családi kört élvezve töltsék ide
jüket, különben aligha lehetett volna a dollá
rok ezreit halomra gyüjteniök.

A férj reggeltől estig a kereskedői irodá
ban, az >office«-ban dolgozik sokszor sereget 
kitevő személyzetével, s hogy a drága időből 
minél kevesebb teljék el haszontalanságokkal, 
az iroda sok száz emberének a nyolc-tiz eme
letes épület pincéjében közös konyhája van s 
a milliomos gazdával együtt költik el ebédjö- 

készit minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Itégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

Műterem: Nagymihály. Rákóczi-utcxa. 1 —

bonckés alá az ezen sorokból kiolvasható 
és bennünket közvetlenül érdeklő tényeket.

Először is leszögezhetjük a nyilt levél 
soraiból leszürődött igazságok közül azon 
kiemelkedő momentumot, hogy képviselőnk 
Hadik-Barkóczy Endre gróf lelkében élén
ken él azon erkölcsi kötelesség érzete, hogy 
összhangot teremtsen választói többségének 
felfogása és törvényhozási működése között. 
Azt hisszük, hogy pártkülönbség nélkül az 
egész kerület érzelmeit fejezzük ki, midőn 
vonzalmunk és ragaszkodásunk jeléül az el
ismerés pálmáját nyújtjuk át neki nemes 
buzgalmáért és a szilárd kötelességtudástól 
vezérelt tettéért.

A másik mozzanat, mely megragadja 
figyelmünket, azon körülmény, hogy 1 ladik 
gróf egyenesen reánk hivatkozva okada
tolja meg a szabadelvű pártból való kilé
pését s hogy a mi jog- s törvénytisztele- 
tünkböl merítette az erkölcsi jogforrást el
járásának irányításához.

Nos, nem is csalódott bennünk, mi
dőn feltételezte, hogy lelkűnkben élénken 
lobog a jog- és törvénytisztelet érzete!

Ezek után pedig hozzá van még ne
hány szavunk.

Képviselő úr I Azon tettével, melyet 
az alkotmányhoz való hü ragaszkodás dik
tált Önnek s mely a benne megnyilatkozó 
catoi puritán szellemével bátran fölér egy 
politikai beszámolóval, kivívta választóinak 
háláját. Önzetlen, becsületes és a hazafiui 
lélek aggodalmától sugallt eljárása előtt 
meghajtjuk elismerésünk lobogóját!

Aczél Dezső.

kel, nem kényelmesen, hanem lehetőleg pár 
perc alatt. New-Yorkbani alkalmazásomkor rö
vid 10—15 perc volt kiszabva déli étkezésem 
idejéül.

Ilyen idegölő testet-lelkcl egyaránt tönk
retevő élet lilán hazatérve a férj családja kö
rébe. nem csodálkozhatunk, hogy a melegséget, 
mit ott élvez asszonya illetve családja részé
ről ezreivel és teljes odaadásával hálálja meg.

De nézzük, hogy mig a férj a büróban 
merész üzleti vállalkozásokon töri fejét, mivel 
tölti addig kedves neje drága idejét'?

A milliomos álomkép hajszolása közben 
az Egyesült-Államok nagy városait Kaliforniá
tól fel Canada őserdejéig jórészt bejárva, a pa
zar fénynyel berendezett >Ladies saloon.-okat 
a •I.adics roonx-okat, a női kávéház és női 
étterem féléket, melyeknek küszöbét férfiúnak 
átlépni tilos, mindig tömve láttam : az elegáns 
cgyfogatu kocsik, a »cab<-ek fényes cilinderü 
kocsisaikkal sorban állva várták a termekben 
időző úrnőiket, kik pazar fényű boutonjnikat 
csillogtatva, nem mindig szcsznélküli italok él
vezetével s a legfrissebb események letárgya- 
lásával töltik idejöket.

Nevvhorkban a Corthland strecten tapasz
taltam először, hogy nem mindig kávét fogyasz
tanak a sLadies saloon<-ban.

Egy késő délután kiváncsi tömeg között 
elegánsan öltözött hölgynek két policemann,

Deák Jenő fogtechnikus
-------------------------------- Lapunk mai osdma 4 oldalra törjed.



Gróf Sztáray Sándor nyílt levele 
választóihoz.

Igen tisztelt választóim !
Kötelességemnek tartom becses tudomá

sukra hozni, hogy a képviselőháznak november 
18. esti Qlésén történtek következtében liberá
lis elveim fentartása mellett a szabadelvű párt
ból kiléptem, — egyúttal van szerencséin kilé
pésemet következőkben megokolni :

Mindnyájan ismerik az utolsó 2 esztendő 
politikai eseményeit, mindnyájan nagy érdek
lődéssel és aggodalommal követték azon ádáz 
harczot, melyet az ellenzék egy része nem a 
rendes parlamenti eszközökkel, de a házszabá
lyok félremagyarázásával és hézagos rendelke
zéseinek kihasználásával vívott. A kisebbségnek 
ezen abnormális eszközökkel való visszaélése 
— mit obstructiónak is neveznek — az utolsó 
időben mind gyakrabban és gyakrabban jött al
kalmazásba, úgy, hogy a rendes parlamenti ta
nácskozás illusoriussá, a többség elvének érvé
nyesülése majdnem lehetetlenné tétetett. Ily 
körülmények között természetes, hogy a ház
szabályok intézkedéseinek elégtelensége mind
inkább nyilvánvalóvá vált és a házszabályok 
megváltoztatásának, illetőleg szigorításának 
szüksége minden komolyan gondolkozó politi
kus előtt — mondhatnám pártkülönbség nél
kül — parancsolólag lépett föl.

Tisza István gróf ministerelnök programm- 
jának egy fő pontját képezte a házszabály re- 
visió. A házszabályok szigorítását én is szük
ségesnek tartottam és tartom ma is, és pedig 
olyképen, hogy a szólásszabadság fentartása 
mellett az úgynevezett technikai obstrukció le
hetőleg megnehezitessék ; — teljesen lehetet
lenné tenni nem tartanám helyesnek, mert saj
nos előfordulhatnak esetek, a midőn közjogi 
helyzetünkből kifolyólag alkotmányos jogaink 
megvédésénél arra szükségünk lehet.

Én a kormányt mindaddig támogattam, 
mig czéljait törvényes és parlamentaris eszkö
zökkel igyekezett elérni. A midőn a november 
18-iki esti ülésen a kormány és többség az 
erőszak terére lépett, ezen eljárás felfogásom
mal és jogérzelemmel összeegyeztethető nem 
lévén, késztetve éreztem magamat lelkiismere
temnek engedve, a szabadelvüpárt kötelékéből 
kilépni.

Nem helyes a többségnek azon érvelése, 
hogv csak az ellenzék törvénytelen viselkedése 
kényszeritelte az. erőszak alkalmazására és ez
zel a törvények elhagyására. A többségnek 
soha sem szabad a törvényesség teréről lelépni, 
mert az egy prücedenst alkot s oly lejtőre ve
zeti parlamentarizmusunkat, melyen megállani 
nem lehet. Az ilyen prácedens a jog- és tör
vénytiszteletet aláássa és tönkre teszi.

A november 18-iki események nem hoz- 

amerikai rendőr, jobbról és balról karját akarta 
ajánlani, mi ellen a hölgy élénken tiltakozott, 
mig egy harmadik rendőr két társa mögött ha
ladva, a kis lady napernyő,ét vette gondjai alá. 
A szokatlan dolog felkelté kíváncsiságomat és 
csakhamar megtudtam, hogy a hölgy >hungarv< 
azaz több Wiskyt vett magához, mint szabad 
lett volna s most rendőrök kisérik haza, hogv 
a kellemetlenségektől, esetleg kifosztástól meg
védjék. Általában nekünk magyaroknak c te
kintetben nem valami jó hírünk van Ameriká
ban, mert ha részeg embert látnak, mi ott rit
kaság számba megy, az amerikai csak rámutat, 
hogy ott megy egy hungary, azaz magyar; a 
részeg előtte mind hungary.

Az Egyesült-Államokban a szépnek oly 
sokféléivel, mint hazánkban, nem igen van al
kalmunk lépten-nyomon találkozhatni; meg
magyarázza ezt nekünk az amerikai fajnak 
csak a messze jövőben való kijegeccsedése, kü
lönösen nem lehet mondani, hogy a kevésbbé 
jómódú yankeenél is oly gyakran fel lehetne 
találni a szép feleséget, mint például nálunk, 
ott igazán szép asszonya csak a gazdag ember
nek van. Több szép magyar nőről tudok, kik 
szépségük révén odakünt a házasságban carri- 
ert csináltak, mig egy másik szép magyar nő
ért, mikor New-Yorkból visszajött, az amerikai 

tak, de nem is hozhattak megoldást, mert egy 
törvénytelen módon létrejött határozati javas
lat nem képezheti további jogalkotások alapját

Igen tisztelt választóim 1
Ismerve az Önök alkotmányos érzését és 

jogtiszteletét, biztos vagyok, hogy az ily körül
mények között a szabadelvű pártból való kilé
pésemmel nemcsak személyes meggyőződése
met követtem, de egyszersmind az Önök al
kotmányhű felfogásának és intentióinak is ele
get tettem.

Hazafiul üdvözlettel
Gróf Sztáray Sándor 

ortt. lcépvuelö.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Kik elrejtőztök éji homályba,
Bújva emberek éber szemétöl,
S utcán ödöngtök még éjféltájba, 
Megittasodva csókok ezrétől: 
Szerelmes párok, hallottátok már? 
Boldogságtoknak ideje lejár: 
A rendezvous knak titkos utján ál 
Majd villany lámpa szórja sugarát!

Tündöklő fénytől sok kebel hízik,
Villanyt cikázni látnak itt meg ott . . . 
Mesében kiknek kiké nem bizik, 
Addig is kérünk — petróleumot.
Meg ne vessétek, kipróbált jószág, 
Sokszor előnyösb, tisztelt hatóság ;
Elrejti szépen, mit takarni jó,
Hol bőven akad — seperni való . . .

S ti betörők, kik, ha leszállt az est,
S rendőr alussza igazak álmát.
Terepkémléshez egyiktek sem rest, 
Munkátokra lm tűzhettek pálmát : 
Szépen evezlek a siker felé .’ . . . 
Akartok létrái minden ház elé?
Kitelhetik még. félek, tőletek:
Ellopjátok a — villany terveket! A. D.

A főispán lemondása elfogadtatván, 
a hivatalos lap tegnapi száma közli a legfelsőbb 
elhatározást, melylyel futtaki Hadik Béla grófnak 
Z< mplénvármegye főispán i állásáról történt lemon
dása buzgó szolgálatainak elismerése mellett elfő 
gadtatott, Utódjául id. Meczner Gyulát emlegetik, 
akinek ez állást már tel is ajánlották.

— Sy! vesztre est, A nagymihályi casino 
egyesület f. évi december hó 31 én a casino he 
Iviségeiben társas összejövetelt rendez, melyet a 
Barnái szálló termében rendezendő láncvigalom 
fog követni.

— Korcsolya pálya. A nagymihályi lawn 
tennis club egy korcsolya pálya létesítésén fára 
dozik. Ez ügyben e héten gyűlés is volt és ugv

utána gőzölt s mint férj és feleség vitorláztak 
vissza New-Yorkba.

Egy nemzet asszonyaiban sincs annyira 
kifejlődve az önállóság, mint az amerikaiban, 
nem is tekinti a férfit az ő támaszának, hanem 
az olyan amerikai nő, aki rá van a munkára 
utalva, e téren a férfinak erős versenytársa, ki 
vele sok dologban nem is mérkőzhetik. Ebből 
az önállóságból folyik, hogy a rá nézve isme
retlen gentlemannak udvarias figyelmét mindig 
visszautasítja, mig nálunk úgyszólván gentle- 
mani kötelesség, hogy ülőhelyeinket az esetleg 
álló hölgynek a villanyos kocsiban felajánljuk, 
addig az amerikai nő ezt sértésnek veszi és 
ily ügyein ünkre egyáltalán nem reflektál.

Kettő szent az amerikai előtt, a gyermek 
és a nő. A nő iránt érzett azt az áhitatszerü 
tiszteletet sehol sem fogjuk az Egyesült-Álla
mokon kívül feltalálhatni. Amerikai tartózko
dásom alatt soha nem láttam, hogy bárki nő 
után tiszteletlenül utána nézett volna is, aki 
pedig felejtve, hogy amerikai földet tapos, eset
leg más nem gcntlemanhoz illő dolgot is meg
engedne magának nővel szemben, rögtön meg
ismerkedne a védelmül siető vankeeknak boxo- 
lásban megkeményedett ökleivel.

Gálfalvy János. 

értesülünk, hogy elég jelentkező van, 8 a pálya 
még ez évben fog megnyíltaim.

— Birtokvétel, Arról értesülünk, hogy a 
nagymihályi uradalom jószai, kalusai, klokocsói, 
kusziui s lucskai birtokát Grost Ignácz s Schvarcz 
Barnát parcellázási célból örökáron megvették. A 
vételár 1.000.000 korona.

— Villany világítás, Landesman Vilmos 
nagymihályi lakos a villanyvilágítás ügyében c 
héten Budapesten tárgyalt több vállalattal, onnét 
hasoncélból Becsbe ment. Tárgyalásainak eredmé
nyéről a jövő héteu fog beszámolni a kiküldött 
bizottságnak, mely evégből ülést fog tartani.

— Országos vásár, Nagymihály városá 
bán a karácsonyi vásár december hó 12. és 13. 
napján tog megtartatni. A kereskedők nagy re 
ménynyel néznek ezen vásárnak eléje, mely a leg
élénkebbek egyike.

— Nőegyleti bál. A nagymihályi izr. nő 
egylet szokásos évi táncvigalmát február hó első 
felében fogja megtartani, mely alkalommal a sá
rospataki főiskolai dalárda is lejön, hogy a mű
kedvelői előadásnál közreműködjék.

— A műkedvelői társaság január ha
vában egy színi előadást fog rendezni. A műsor 
legközelebb lesz megállapítva. Ez alkalommal is 
Isépy Zoltán vállalja magára a rendezést.

— A gör, kath. templom uj ajtókat kap, 
Kákos György müasztalos vállalta fel a munkát, 
mely bizonyára emelni fogja a templom külsejét. Ez 
alkalommal ismételten hangoztatjuk, miszerint leg
főbb ideje volna a templom szégyenét, a rajta dí
szelgő kétfejű sast eltávolítani. Tudjuk, hogy siket 
fülekre találunk, mi azonban mégis hazafias köte
lességet vélünk teljesíteni, midőn ismételten — már 
ötödször — erre felhívjuk az érdekeltek figyelmét.

— Felolvasás. Az ifjúsági egyesületben 
e hó 4 én tartott előadás n mekül sikerült. A ha 
todik leányosztály tanterme hallgató közönséggel 
teljesen megti lt. Megjelent az ifjúsági egyesület 
nek csaknem minden tagja, az iparososztály szilié- 
java, szépszámú hölgy közönség és elegendő szám 
mai az inteiligentia is ; ebből látni való, hogy 
Nagymihály közönsége a szellemi szórakozást egyik 
életszükségletének tekinti. Ez alkalommal Oppitz 
Sándor ur gyönyörű szabad előadásában meggyőző 
érvekkel kimutatta az emberi test ismeretének 
mindenkire való nagy fontosságát s bebizonyította, 
h<»gy testének egészségi állapotát és munkaképes 
erejét csak az tudja kellőképen növelni és fentar 
ta.ii, aki testalkotás mivoltában jártas Majd egy 
tiszta kivitelű ábrán ügyes szemléltetéssel megért 
hetővé tette az emberi csontváz alkotó részeit, egy 
inassal való összefüggését, egymáshoz való viszo
nyát és a csontanyag alkotó részeit. Ügyes kréta 
rajzzal pedig felfogbatóvá tette az élőszervezelben 
az egyes csontok rendeltetését, az izoinzattai és 
inakkal kapcsolt mozgását és végre a csontnak az 
idegek által való érintkezését az agyvelövel. A 
hallgatóság Oppitz urnák ezen egy órán ál tartott 
élvezetes és tanulságos előadását lelkes éljenzéssel 
jutalmazta. Oppitz Sándor ur eine érdekes tárgy 
lói való szabad előadását jövő vasárnap, azaz e hó 
11 én délután 5 órakor folytatni fogja, amire nagy 
érdemű közönségnek figyelmét ezúton felhivjuk.

— Hirdetmény. Nagymihály község elöl 
j.irósága közhírré teszi, miszerint Landesman Vil 
mos gőzmalom telep engedélyezési ügyére vonat 
kozó iratok a községházánál 15 napi közszemlére 
vannak kitéve, miért is azokat a hivatalos időben 
bárki megtekintheti.

— A kútba veszett. Csertészen e hó 5 én 
végzetes szerencsétlenség történt. Malinics György 
17 éves legény egy kutból vizet merített s e köz 
ben a veder kicsúszott a kezéből. A szerencsétlen 
ember a veder után kapott és miután a kút kor 
hadi kerítése besüppedt, Malinics a kútba esett, a 
hol halálát lelte. A homonnai kir. járásbíróság fel- 
boncoltatta a holttestet és vizsgálatot indított an 
nak megállapitása iránt, kit terhel a baleset kö
rüli gondatlanság.

— Az oláhcigányok ügyében, akik vá 
rosunkban elkövetett többrendbeli betöréses lopás 
sál vannak vádolva, Sallay Béla kir. albiró nagy 
buzgalommal vezeti a vizsgálatot. Sikerült már a 
tettesek' t kinyomozni és mindannyian vizsgálati 
fogsávba helyeztettek. A vizsgálat hosszabb időt 
fog igénybe venni s addig a gyanúsítottak az it
teni fogházban maradnak.



— Szanatóriumi höigybizottság vá
rosunkban, Az egész országban rendkívüli bűz 
gósággal karolták föl a hölgyek a népszanatóri
umok eszméjét és válvetve igyekeznek azon, 
hogy a népmentés érdekében indított hatalmas 
mozgalmat minél előbb diadalra segítsék. Bízunk 
abban, hogy ebben a szép actioban városunk höl
gyei is teljes 1< lkesedéssel vesznek részt. A Jó
zsef főherceg Szanatórium Egyesület igazgató vá
lasztmánya a lelkes magyar hölgyek iránt akként 
óhajtja leróni háláját, hogy egy elsőrendű művé 
szünk által diszes oklevelet rajzoltat, mely a ma 
gyár hölgyek tevékenységét szimbolizálja, amit a 
szegénysorait tüdőbetegek szanatóriumának felépit- 
hetése érdekében kifejtettek. Itt említjük meg, 
hogy Clo ild főhercegasszony városunk hölgyeihez 
a következő szózatot intézi:

Magyar Nők! Enyhíteni azt a nemzeti ve 
szedőimet, amely a tüdőbetegséggel édes hazán 
kát fenyegeti, nemes, nagy, emberszeretö föl 
adat. Megindulva látom, hogy újabban a magyar 
nők állanak a népmentés zászlaja alá. Mentsük 
meg a tüdőbetegeket. — Alcsuth, 1904. no
vember hó. Klotild főhercegnő.

Vajha városunkban minden magyar nő meg 
értené a Fenséges asszony fenséges szózatát s ir 
nának az egyesületnek, mely Budapesten a király 
házában oly lelkesen fárad a magasztos célért.

— Az első leánykiházasitási egylet
nek mai számunkban levő nyílttéri közleményére 
felhívjuk olvasóink figyelmét azzal, hogy vélemé
nyét függeszsze fel, míg a támadások ellen indi 
tolt sajtóperben a független bíróság nem hoz Ítéletet.

— Megrendelők kényelme, A vidéki 
megrendelők gyakran vannak kitéve annak, hogy 
szélhámos cégek becsapják; nem a megfelelő be 
szerzési forrásból rendelik az árut, mely vagy 
meg nem felel, vagy túlságosan drága; a közön 
ség igen sok esetben csak egy vagy két céget is
mer és tájékozatlan az iránt, hogy szükségletét a 
legjobb és legolcsóbb forrásból szerezze be. A szé
kesfővárosban alapított w Általános megrendelési 
vállalat" bárkinek díjmentesen közvetít minden 
féle megrendelést és szakszerű, gondos olcsó és 
gyors kiszolgálásról gondoskodik. Azért bármily 
cikket vagy árut rendelünk, legcélszerűbb a meg 
rendelést az ,Általános megrendelési vállalat- nak 
(Budapest, IV. Városház utca fi.) beküldeni.

— Mátyás Diák, Ha van vig és elmés 
újság, amely olvasóinak kellemes és derült órákat 
szerez, úgy ez a lap kétségen kívül a wMátyás 
Diák“, amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legjobb éle 
lapja. A Mátyás Diák most tizennyolcadik évfo 
lyamába lép, hogy tovább is elismerések közölt, 
diadallal fussa útját, nagy örömére a mulatni sze 
rotő magyar közönségnek. A Mátyás Diák minden 
egyes számában 35—40 karrikatura. adoma illuszt
ráció és művészi rajz jelenik meg. A „Mátyás 
Diák*  Murai Károly szerkesztésében, kiváló hu 
inoi isták közreműködésével a Wodianer F. és Fiai 
cég kiadásában jelenik meg. Előfizetési ára ne
gyedévre 3, félévre fi, egész évre 12 korona A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sarkan
tyúé utca 3.) bárkinek is készséggel küld mutat 
ványszámot.

— Ilerczeg Ferenc-Album lesz a Gajdri 
Ödön szerkesztésével megjelenő „Az Ujságu lüg 
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
déka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked
veskedik mind' ti előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság-, ni*  lynek államló főmunkatársai: Hcr 
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, hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozotlabb igényeket is 
kielégíti. Kőnek tudható be Az Újság nak párat 
lanul gyors elterjedése és közkedveltsége az egész 
országban. „Az Újság- előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
ciin : Az Újság kiadóhivatnia, Budapest VII. Ke
repesi ut 54 szám.

— Az élelmi csikkek drágulásához. 
Majdnem minden élelmi czikk árának emelkedése 
arra kényszeríti háziasszonyainkat, hogy újabb 
megtakarításokról gondoskodjunk. Ez alkalomból 
arra emlékeztetünk, amire gyakrabban utaltunk, 
hogy a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé hasz
nálatával nagy megtakarítás érhető el. Sok eset
ben a babkávé teljesen nélkülözhető, s így nem 
egy többlet kiadásért kárpótlást nyerhetünk. Elő 
Ítélettől mentes háziasszonyaink különben is már 
régen „tiszta- Kathreiner kávét adnak az asztalra 
s amint a tapasztalat bizonyítja, aki egyszer már 
megszokta, nem akarja többé nélkülözni. Erősen 
elkészítve a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
izében igen kellemes s különösen gyermekeknek 
tápdus és vérképző. Mindezeket az előnyöket ter

mészetesen csak a valódi Kathreiner kávé nyújtja. 
Hangsúlyozzuk ezért a bevásárlásnál a Kathreiner 
nevet és kérjük az eredeti csomagokat Kneipp 
páter arcképével és ne fogadjunk el nyitva mér
legelt egyszerűen pörkölt termékeket vagy más 
képen csomagolt hitvány utánzatokat.

— Erzsébet királyné sorsjegyek havi 
részletfizetésre kaphatók lapunk kiadóhivatalában. 
Húzás már f. é. doczeinber 1 én.

CSARNOK.
Panaszosan súgnak . . .

Panaszosan súgnak a dermedő lombok, 
Közöttük dúdol a szél . . .
Hallgatom-hallgatom némán s elborongok : 
Átérzem s szivemre bat az amit mondott, 
S telkemből mély sóbaj kél:

• A szerelem, a vágy, a zöld lomb, az érzet: 
Szép álom csak — semmi más . . .<
— Fölébredünk . . . s elmúlt, eltűnt, sem- 

[mivé lett —
A többi már, ami boldogságnak rémlett: 
Csak őszi, bús hervadás.

Gruber Jenő.

Felelős szerkesztő; Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs: Aczél Dezső. 

Kiadóhivatali miivezető : Lindái József.

NYILT-TÉR. ~
(Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.)

Tájékoztatásul.
Az Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. 

és annak igazgatósága rövid idíí óta czél- 
táblájául szolgál a leggyillölködííbb és bosszú 
vágyó támadásoknak, melyek mindannyian 
hazugságoktól, ferdítésektől és torzításoktól 
csak úgy hemzsegnek.

Méltóságon alulinak tartjuk, hogy ezen 
támadásokra reagáljunk. Csak annyi szolgál
jon tagjaink tájékoztatásul, hogy az Első 
Leánykiházasitási Egylet m. sz*  kebelében 
semmi olyas nem történt, ami nyugtalan 
Ságra Okot Szolgálhatna és hogy ezen üzel
mek tisztán egy rendezett hajszára vezeten- 
dők vissza.

üzletmenetünk zavartalan folyásáról kii- 
I lönben is látjuk, hogy érdekelt tagjaink, va

lamint általában a nagyközönség ily miníí- 
sithetlen támadásokról a helyes Ítéletet ma
gának megalkotni tudja.

A sajtópert, az egyedüli védelmi esz
közt, mely ily esetekben rendelkezésre áll, 
mindezen támadások ellen, máris folyamaiba 
tettük.

Budapest, 1901. november 30.

Első Leánykiházasitási Egylet igazgatósága.

Hirdetések.
FREÜ|MD MÓR

liszt és fűszer kereskedése
Nagymihály, Rákóci-u. (a fjL templominál szemben.)

Tisztelettel értesítem a t. vevő közönsé
get, hogy legjobb minőségben

• boszniai lekvárt, • 
szilvát, diót és mákot 
egész kocsi rakomány nyal hozattam és a leg- 
jutányosabban árusítom

Egyben szives tudomására hozom a n. é. 
közönségnek, hogy a sztrajnyáni gőzmalom 
vétele folytán azon kellemes helyzetben va
gyok, miszerint tiszta gabona, egyféle és 
búzalisztet, úgyszintén korpát és darált 
árpát a legolcsóbban árusíthatom.

Tisztelettel
Freuni ILzTór.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tesszük, hogy a leégett 

nagymihályi niümalom helyén berendezett 

uj hengermalom 
mint vendégmalom már üzembe van és 
őrlő vendégek szívesen láttatnak.

Nagymihályi uradalmi felügyelőség.

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

fásban nélkülözhetetlen a

„MINIMAX
(Dr. Schlesinger Stuart rendszer)

az egyetlen tűzoltó-készülék, amely min
den tüzveszedelmet keletkezése 

p< rezében eredményesen eloltani képes.

1 jRra darabonként 60 korona. M

Megrendeléseket eszközöl a „Minim az" 
készülék építő társaság képviselője

WIDDEB HERMÁN
Budapest VI. Andrássy-ut 27.

Van szerencsém a t. közönség becses tu
domására hozni, hogy Nagymihályban Bákóczi- 
utcza 7. szám alatt

építési irodát
nyitottam.

Elvállalok az építési szakmába vágó min
dennemű munkát, terveket, költségvetéseket a 
legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok kiváló 
tisztelettel

Pintér János
építő mrstrr. *

- Ügynökök" 
kerestetnek, kik az újonnan kibocsátott 

Erzsébet királyné sorsjegyek 
törvényesen kiállított részletiveinek
— eladásával foglalkozni akarnak. — 
Legmagasabb jutalék, jutalomdij. haviflzetés.

Anyag miatt forduljanak

Dirnfeld Testvérek bankházához
Budapest, V. Fürdő-utca 4. szám.

524. V. «z.

fjoí. Árverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. >-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy
mihályi kir. járásbíróságnak 1904. évi 8p 331 |3. nz. végzése 
következtében Dr. Eperjesy Lajos ügy véd által képviselt 
Miiller Salamon javára Zapotoczky Péter s neje ellen 80o kor. 
és jár. erejéig 1904. évi julius fi-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le s feliilfoglalt éa 1359 koronára becsült 
következő ingóságok u. m. bútorok, tehenek, borjú, kocsi, 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1904. V. 
208/0. számú végzése folytán 800 kor. tőkekövetelés ennek 
1904. febr. 13. napjától járó 5*/ 0 kamatai, l/«°/o váltódij és 
eddig összesen 135 kor. 80 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig Nátafalván Zapoto.-zky Péter laká
sán leendő eszközlésére 1904 deczeinber 14-én d. •. 
10 órája határidőül kitüzetik .» ahoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 1881. 
évi LX. t.-cz- 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsár-'n 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 LX. t.-c. 120. §. értelmében ezen 
javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1904. november 30. napján.

relle» Jóuef
kir. bírósági végrehajtó.
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VILÁGHÍRŰ
* .BEKOBD- inűiutézet m kiválóan
sikerült életuagyaágu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj-, aquarell éa pastell festésben 9H K 
fénykép után 4S-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és E 1/
krétarajz ára **

Részletei árjegyzék bérmentve.
Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha részűnkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD" :
festészeti müintézet *

BUDAPEST, VII. Rottenbiller-utca 46.8
s*»«eeee«e*eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

„Millenlumtelep" Nayyősz.

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, aki ingven kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami segélylyel s 

állami felügyelet mellett létesült.

Felhívás
Nagymihály község közönségéhez.

Szigorú én felelősség terhe melletti kö
telességévé tétetik a háztulajdonosoknak és 
házgondnokoknak, hogy a gyalogjárók tisz
tán tartásáról gondoskodjanak.

A havazás folytán sikossá lett gyalog
járókat le kell kaparni és behinteni, a leg
szigorúbban tiltva van vizet a gyalogjárón 
hordani, mert a viz elesorgása következté
ben a jégképződések folytán származhatnak 
a legtöbb szerencsétlenségek, miért is a kö
zönség a cselédek e tekintetbeni 8 Z i g 0 r U 
utasítására felhivatik.

Az elöljáróság éber figyelemmel fogja 
ezen rendeletnek pontos végrehajtását, ellen
őrizni és az az ellen vétőket érzékeny bün
tetéssel fogja sujtani.

Nagymihály, 1904. november 16-án

A községi elöljáróság.

Gazdák figyelmébe 1

Manhattan nőikül. Manhattan porral.

Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb
minőségű tejet akar, aki erős igavonó bar 
mokal és tüzes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
éa dúsan megtérül. 100 klg. ."Hl kor. 50 klg. 
26 kor. Egy 5 kilós próbákul deményt fi k<> 
rónáért küldünk postán és bérmentre utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is nieggy<>z<>dhes 
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról 

Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vállalat, Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15.

A

1

részére!
Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL-féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Magyarázatok in
gyen küldetnek. —

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.

?..>d^oni 3 k°r Guschelbauer Antal, Sopron.

Icirályi álla,rxx-va,snta.lc téli menetrendje. 
 — Érvényes 1901. október hó 1-étől. —

Miskolc

M.-Laborcz Nagymihály Leg.-Mihály Kassa S.-a.-Ujhely Miskolc Budapest k. p u.
indul érkezik indul érkezik indul érkezik érk.

indul érkezik érkt zik
Kassára gy. v. «Z. V. gy. v az. v. gy v. sz. V.
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Kassáról

Jegyzet. A *-gal jelzett számok éjjeli időt jelentőnek.

Budapest 
k. p u. M.-Laborcz

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a m. t. hölgy

közönséget, hogy varrodámat ideiglenesen 
a Rákóczi-utcán levő volt posta épületben 
rendeztem be és kérem igen tisztelt párt
fogóimat, hogy az irányomban eddig tanú
sított jóindulatukkal ezen helyiségben is fel
keresni szíveskedjenek.

Január hó i-étől kezdve varrodámat a 
Marmorstein-féle házba helyezem át.

Tisztelettel
Josefovits Boris 

női Bzabónő.

GOLDBERGER JAKAB
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos uteza 42 szám.1'’
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel ér

tesíteni, hogy helyben a l.ówy-féle házban egy a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő kizárólagos 

kézimunka-üzletet 
nyitottam. Dús választékot tartok mindennemű kézimunka kel
mékből. úgyszintén elönyomtatott. kezdett és teljesen kész kézi
munkákból és az azokhoz szükséges hozzávalókból a legolcsóbb 
árak mellett. Harisnyakötes és fejeles jutányosán eszközöltetik.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kéri
teljes tisztelettel: GOLDBERGER JAKAB 

W" Az üzlet november hó 10-én nyilt meg '"•G

Schicht-szappan {
VÉDJEGYEK: "

vagy

a legjobb, legkiadó-

..Kulcs"..Szarvas4

.. -
,.,f. ,sabb és azért a
• legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Ali i) < n ü lniphaó !
bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogv minden darab 

szappan a .SCHICHT. névvel és fenti védjegyek egyikével 
legyen ellátva.
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Nyom. Laudesmau B. könyvuyomdájábau
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