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díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Építkezéseink.
Nagyniiliály. 1905. május 11.

Az építkezési kedv városszerte örven
detes lendületet nyert. Bármerre tekintsünk, 
mindenütt láthatjuk a munkások szorgalmas 
hangyabolyát egy-egy uj hajlék létrehozásán 
fáradozni. A sziik sikátorok helyett tágas 
utcákat hasítanak, melyeknek nyílegyenes 
vonalán szívesen pihen meg a szem, a dudva- 
és gyom lepte telkeken hihetetlen gyorsa
sággal házakat varázsolnak, melyek diadal
mas mosolylyal tekintenek a közéjük ékelt 
nyomorult viskókra. A város szinte ünnep
lőbe öltözik ezen rohamos fejlődésben és a 
mi szinte nem megvetendő, száz meg száz 
munkás kéz nyer gyümölcsöző munkát és 
ezzel karöltve anyagi gyarapodást a jelen
ben és erkölcsi bátorítást a jövőre nézve.

Ezen biztató jelenségek azonban csak 
azt kápráztatják el, csak annak az Ítélőké
pességét vezetik tévútra, ki nem tud, vagy 
nem akar a dolgok mélyébe tekinteni. Mert 
szinte önként kínálkozik azon kérdésnek föl
tevése, vájjon ez a mohó és szertelen épít
kezési vágy reális számítás folyománya-e, 
vagy pedig a modern r.agyzolás keresztvizén 
átesett l’otemkin-rendszer korcsszüleménye.

Hogy az igazságot a százfelé vezető 
körülmények egybevetéséből kihámozhassuk, 
tudnunk kell, hogy egy uj népvándorlás 
hullámai hömpölyögnek az ígéret földjére, 
az Óceánon túlra csábitó Eldorádóba. Ezen 
népvándorlás nem csekély töredéke épen vi
dékünkről kerül ki és az ember első pilla
natra szinte hajlandó azt hinni, hogy ez az 
ijesztően növekedő kivándorlás alkalmas gaz
dasági és állami fejlődésünk megakasztására. 
A tapasztalat azonban az ellenkezőt bizo
nyltja, mert eltekintve attól, hogy az idegen 
eszmék légköre mérhetetlen rombolást visz 
végbe népünk erkölcsi javaiban, mihelyt az
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Mondhatom: érdekes themál választottam. 
Amit utolérhetetlen bájjal énekelt Petrarca és 
ami Ádáinot poétává avatta a paradicsomban : 
a szerelmet.

Ez az örök emberi érzelem inspirálta év
tizedek óta a poétákat s hiába magyarázza meg 
Schoppenhauer ezt a csodálatos érzést meta- 
fizikailag, a tudományos kutatók szivét is meg
keresi a tüneményes kohold. Schoppenhauerre 
csak a szenzitiv, idegrokkant századvégi embe
rek néznek csodálattal, de akik már eljutottak 
az emlékkönyvbe való verselgetés koráig, azok 
sokkal inkább kiváncsiak a poéták beszédére. 
Ezek a jóhiszemű fiuk, a jövő nyárspolgárok 
sokat ígérő hajtásai. Ok Vörösinartlivra esküd
nek, aki igy énekel:

A néma szeretet
Szűz, mint a lélek, melynek a
Nyelv még nem véthetett 1
Vagy Petit-Sennl, akinek a szerétéiről való 

szentenciája oly nemes és elmélkedő. >A sze- 
i

Döák Jellő fO^teChnikUS ktSZ"1 l,li,u*en a ““^niába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el-

anyagiakban kellően meggyarapodott, a föld
éhségtől és a honi földhöz való ragaszkodá
sától űzetve ősei tűzhelyére siet vissza. Ily 
utón vidékünk a maga gazdasági föllendü
lését első sorban az Amerikából beözönlő 
millióknak köszönheti.

Természetes, hogy ez az áradat vidé
künkkel is érezteti termékenyítő hatását és 
hogy ez az anyagi gyarapodás uj épületek 
emelésében külső kifejezést is nyer. Eddig 
tehát rendjén volna a dolog, mert az ily 
forrásból táplálkozó építkezések ellen kifogás 
nem emelhető, de igenis föl kell emelnünk 
szavunkat azok ellen, kik reális fedezet nél
kül, tisztán a bankok zsírosán megfizetett 
irgalmából áldoznak passziójuknak. Mert ha 
egy stabil fizetésű hivatalnok, ki a kezdő 
tőkével rendelkezik, fog az épitéshez, avval 
az eltökélt szándékkal, hogy ha törik szakad. 
fizetéséből fogja tíirlesz’eiii tartozását: az csak 
előrelátó gondolkodásnak és dicsérendő buz
galomnak mondható, de hányán vannak, kik 
a holnap kényére-kedvére bizzák magukat, 
nem számítva arra, hogy adósságuk hullá
mai összecsaphatnak fejük fölött?

Ezek szívleljék meg aggódó figvelmez- 
tetésünket, mert a kicsapongó terjeszkedési 
vágy sohasem vezet biztos útra. Igaz, hogy 
a jelenleg létező lakásmizéria ingerlő hatást 
gyakorol a belőle kisajtolható haszon remé
nyével, de ne feledjék, bog ,- ez csak múló 
betegsége fejlődő városunknak. A lakásmi
zéria a szertelen építkezések természetes kö- 
vetkezményekép mihamar meg fog szűnni 
es sokat sanyargatott lakosságunk megköny- 
nyebbiilten fog föllélegzeni.

Ha más szempontból vizsgáljuk a sző
nyegen lévő kérdést, lehetetlen ki nem tér 
jeszkednünk két kirívó momentumra. Oly 
forrásból, honnan már több kitűnő eszmét 
merítettünk, azt a figyelmeztetést kaptuk, 
hogy épitkezésiink két lényeges hibában le

retet véglet — a ki kevésbé szeret, már nem 
szeret. Eötvös József, aki ezt mondja : »Sze- 
ressetek1 E nagy világon csak egy van, ami 
valóban boldogít: szivetek!* Vagy a nagy brit t 
gigász Shakespeare, aki igy gúnyol :

Szófián egyflgyüség : Szeretet.
Sokat mond nekem, noha keveset.*
Vagy szent Cypián, aki nem kevesebbet 

mond, mint ezt: -Aki keveset szeret, keveset 
imádkozik s sokat imádkozik, aki sokat szeret.*

Vagy-----------
Ejh! .. . de mikor a közönség nem 

réti a szentenciákat. Jobb bizony, 
is inkább egy történetet 
tüntetésére: hogy mi az

. . . íme, a történet
I.

Hónapos szoba szürke szegénységében irt 
munkát Csikós Sándor. A szegénység nagyon 
gyámoltalan. Sándor is tapasztalta, hogy noha 
az önkritika minden tekintetben meg volt elé
gedve a szocializmus veszedelmével, ezzel a 
készülő müvei: nem bízott sikerében. Megmu
tatta müvét néhány elismert Írónak, akik nagy 
magasztalással Ítéltek a könyvről és előre is 
tudományos nyereségnek mondották, ha e könyv 
megjelenik. De minő szatyra. A kinek lelke a 

sze- 
ha magam 

mondok annak a fel- 
a szerelem .’

róla.

ledzik. Az első az, hogy a szép iránt táplált 
kellékek kevés kivétellel teljes mellőzésre 
vannak kárhoztatva. Es valóban, bárhová 
irányítsuk tekintetünk, majdnem mindenütt 
a rég ismert sablonos motívumokat fogjuk 
feltalálni, pedig érzékünk, szemünk vágyó
dik valami uj, valami szokatlan iránt. Nem 
kívánjuk, hogy a még ki nem forrott ma
gyar stil alkalmazást nyerjen, csak azt óhajt
juk, hogy építkezéseink valahára letérjenek 
a régóta taposott ösvényről. Nem tudjuk, 
van-e a városnak úgynevezett szépészeti bi
zottsága, melynek az építkezések irányítására 
befolyása lenne. De ha van, miért nem mű
ködik, miért nem veti latba a szavát, ha 
meg nincs, miért nem teremtik meg!?

A második kifogás az, hogy a tűzbiz
tonsági óvó-intézkedéseket figyelmen kiviil 
hagyják, jóllehet a város már okulhatott a 
múltakon. S csakugyan, ha már az előbb 
említett szempont nem talál kellő méltány
lásra, joggal elvárhatnék, hogy az utóbbi 
körébe vágó intézkedések el ne hanyagol- 
tassanak. Csak egy példát hozunk fel aggo
dalmaink igazolására. A hatóság tudvalevőleg 
— igen helyesen — rászorította a Kossuth- 
utcai tilzkárosultakat, hogy a régi zsindely
tetők helyett bádoggal boritottakat alkal
mazzanak. I >e amellett némán tűri, hogy a 
padlásra való feljáratokat kivülről alkalmaz
zák, sőt mi több, megengedi azt is, hogy 
ezen létrák fából készüljenek. Már most mit 
ér az előbbi intézkedés, ha az utóbbi kö
rülmény valószínűvé teszi, hogy tűzvész ese
tén a lángok ezen az utón harapózhatnak 
el? Hiszen az igen tisztelt lángoktól csak 
nem várhatjuk, hogy alázatos instanciával 
járuljanak a város elé, hogy merre engedé
lyeztetik az út ? !

Vagy talán igen ? . . .
Aczél Dezső.

szociálizmus veszedelméért égett, annak — éh
ínséggel kellett küzdeni. A nyomor nem en
gedte dolgozni és talán az égi nemtő emelte 
föl az erkölcsi elfásulás előtt azzal, hogy nyo
morának legsötétebb napjai egyikén, nevelői 
állást kapott Méhfalun, egy gentrv családban.

Egészen bizonyosra lehetett venni, hogy 
nem valami örömmel fogadta el a nyomorból 
kivezető angyal kezét; de nem tehetett oko
sabbat. A szociálizmus veszedelmének iveit ab
ban a tudatban csomagolta össze, hogy ennek 
egyelőre békét hagy és néhány zabolátlan, par
lagi lélek nyesegetéséhez fog.

Nyárfasusogás és a falunak üde levegője 
fogadta. A fővárosban összezsugorodott tüdője 
duzzadni kezdett. A kiéhezett embereken ret
tenetesen fog a jó házi-koszt: Csikós Sándor 
fdozofteri formája kezdett áthasonulni a vidéki 
jól táplált gavallérok formájáig.

Hanem egy gondolat mindig bántotta : a 
szociálizmus veszedelme. Érezte, hogy leikéhez 
van tapadva e rögeszme. Lehet, hogy beleőrül, 
ha sokáig e gondolattal vesződik, de érezte, 
hogy neki meg kell Írnia a szociálizmus ve
szedelmét tudományos alapon.

Idők folyamán azonban az az erős foga
dás, az a jó feltétel, kezdett nagyon lenézett, 
nagyon tizedrangu kívánság lenni. A filozopler

távolitása és szájpadlás nélkül. Bégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
------------- ~ Műtere m : Nagymihály, Rákóczi-utcza. 1 — —
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K magyar gazdák veszedelme.
Németország kereskedői s ipari osztá

lyában nagy a forrongás. Egy sulvos me
rényletet követtek el az ottani fogyasztó 
közönség ellen. Megdrágították a minden
napi élelmi szerek árát, a húsét, a kenyé
rét, a sörét, megdrágították még a takar
mányféléket is. Több mint negyven millió 
németországi alattvaló fogja megérezni e 
drágaság súlyát s természetes, hogy ezt az 
ottani felvilágosodott közönség némán tűrni 
nem akarja. Egymást érik a tiltakozó nép
gyűlések, melyeken állást foglalnak a mes
terségesen előidézett drágaság ellen és a 
szónokok kíméletlen szavakkal támadják azt 
a rendszert, amely lehetővé tette, hogy egy 
osztály és foglalkozási ág előnyére meg
drágítják a birodalom lakosságának élelme
zését. Ami pedig ezt a drágaságot odaát 
Németországban előidézi, az a legújabb ke
letű védvámos irányzat, melv diadalra is ju
tott a kereskedelmi szerződés keretében. 
Németország ugyanis most kötötte meg az 
összes európai államokkal a kereskedelmi 
szerződéseit s mihelyt ezek éleibe lépnek, 
gyökeres változáson megy keresztül a né
met birodalom felé irányított export. E ke- 
resk. szerződések gyökeres újítása ugyanis 
abban áll, hogy rendkívül magas védvám- 
mal sújtja a legtöbb mezőgazdasági cikket, 
úgy hogy azoknak bevitele sok tekintetben 
csaknem lehetetlenné van téve. Azt a célt i 
akarják ezzel a német intéző körök elérni, 
hogy Németország mezőgazdasága lehetőleg 
kizárólagosan födözze a belföld szükségle
tét és a külföldi áruk most a mezőgazda- j 
Ságnak ne csinálhasson konkurenciát. Ez
által a német földbirtokosok és gazdák a 
földjük terméséért jóval magasabb, 20 — 40 
"/.-kai jobb árakat érnek el. Ez az érem 
egyik oldala. A másik, a sokkal kirívóbb 
az, hogy az élelmi szerek ára a német föl
dön 20’40 százalékkal fog felszökni. Ezért 
üdvözlik a német gazdák örömmel az uj 
kereskedelmi szerződéseket, viszont ezért 
lázong e szerződések ellen a lakosság túl
nyomó többsége amely nem agrikultur.íból él.

így akarja a Németországban uralkodó 
rendszer az ottani dzsentryt, a junkereket, 
földbirtokosokat s gazdákat támogatni, erös- 
biteni, hogy a folyton növekvő szervezett 

szivében, agyában, sőt testében is sajátságos 
változások estek. Szive sebesebben vert, agvá- 
ban titkos és édes gondolatok hullámzottak, 
arcát pedig elöntötte az epedő szerelem sá
padtsága, az a • legérdekesebb szin , inelv a 
hajlékony női szivet rabbá szokta ejteni.

A falusi levegő fölöttébb kedvez a roman- 
ticiznnisnak Még egy lilozofter kialudt krate- | 
léből is vulkánt csinál. Valóban poéták, meg 
kellene tagadnotok a szerelem létezéséi, ha 
falu nem lenne.

S aki történetemet ilyen válságos fordu
lat elé viszi, az Márta, a ház tündére. Ő volt az, 
aki Csikós Sándor megérkezése után nvomban 
elhagyta a regények olvasását, hanem a helvet 
csinálta. Gyors rohammal vette be szivét a ne
velő, aki pedig erről semmit sem tudott és 
még akkor a szociálizmus veszedelmén elmél
kedett.

Szép nyári alkonyat volt. A tájat szelíd 
szellő bodrozta. A kert illatát erdőszélre haj
totta, ahol összeolvadt vad, természetes nyirkos 
erdőillattal. Sándor talán épen rá gondolt. Szín
padon is megtörténnek az ügyetlen szcenirozás 
esetén az efajta helyzetek. Márta közeledett. 
Egyenesen a dolognak vágott.

— Tudja miről gondolkozom?
Sándor a filozofterck hagyományos ügyet- 

proletáriátus ellen sikerrel védekezhessék.
Ez mind igen szép dolog, de sajnos, 

ami a német gazdának üdvére válik, az 
csapás lesz a magyar gazdára nézve. Ma
gyarország Ausztria után Németországba 
szállította a legtöbb mezőgazdasági terményt, 
elsősorban szarvasmarhát, árpát, birkát, gyü
mölcsöt s nyers bőröket. Németország felé 
irányított exportunk évente vagy 200 millió 
koronát tett ki.

Hát ennek a kétszáz milliónak a na- 
gvobbik felétől a jövő évtől kezdve vegye
nek búcsút a magyar gazdák. A jövő év 

I tavaszán lép érvénybe az uj kereskedelmi 
szerződés s mi meg fogunk szűnni Német- 

■ országba szarvasmarhát, árpát és búzát stb. 
elfogadható feltételek mellett szállíthatni. Az 

' árpa vámja például két koronáról négy ko
ronára emeltetett az uj kereskedelmi szer
ződésben. A szarvasmarháé pedig ötszörte 
nagyobb lesz, mint most. Nyilvánvaló te- 

I hát ezekből, hogy németországi exportunk 
teljesen tönkre lesz téve. Fenyeget a hat 
forintos búza réme, fenyeget, hogy mező
gazdasági fölöslegünk jelentékeny részét nem 
fogjuk tudni elhelyezni.

Ébredjetek magyar gazdák és földbir- 
I tokosok, a veszedelem már itt van a nya

katokon ! A szerződés már meg van kötve 
és a jövő esztendőben életbe is lép, ha ad
digra nem történik valami nevezetes ese
mény, amely e szerződés érvényességét ha
lomra döntse.

Németország népe már szervezkedik a 
junkerek uralma és az élelmi szer uzsora 
ellen. Szervezkedjenek a magyar gazdák ér
dekeiknek tönkretétele ellen. x.

A sátoraljaújhelyi petíció tárgya- 
lása. (Sürgöny jelentés.) A folyó évi január hó 
26 án lefolyt képviselő választáson a sátoraljaujlie 
lyi választó kerület kisebbségben maradt szabad 
elvű képviselőjelöltjének Molnár Bélának pártja f. 
évi február hó 23 án dr. /Aiza Barna megválasz
tott képviselő mandátuma ellen petíciót nyújtott 
be a Kúriához. A kérvényt, melyet dr. Mezei Pál 
budapesti ügyv. d Kazinczy Andor és társai n< vé 
ben nyújtott be : ma, folyó hó 11 én tárgyalta a 
Kúria Válkay Bertalan előadásában A választást 
védő ügyvéd dr. Orosz Dezső volt, a megtámadott 
választási elnököt dr. Éried Lajos védte. /\ in. k. 
Kúria a dr. liuza Barna mandátuma ellen beadott 
petíciót visszautasította s a költségekben a kérvé
nyezőket marasztalta el.

lenségével szereteti volna e percben — melyet 
különben óhajtva lesett — elsfllvedni

— Miről?
— Hogy mi a szerelem '1 Magyarázza meg 

nekem tanár ttr szabatosan, hogy mi ez ?
A helyzet Sándort poétává avatta. Körül

tekintett. Az erdő szélén lőrinclipék kerengtek. 
Kékes, rozsdás szárnyaikat az alkonyodó nap 
aranyozta meg. Egy vízililiom kelyhét nézték 
ki bizonyára éjjeli szállásnak. Sándor a pápa
szemes, a szociálizmus veszedelmének tudomá
nyos Írója, hihetetlen enthusiasuiussal kötött 
ezekbe a lőrinclipékbe.

— Nézze, Mártim! Ezek magyaráznak . . . 
Lepkeurfi és lepkekisasszony. Mennyi gyöngéd
ség, milyen odaadás. Ugye látja. Most csókolóz- 
nak. (Még csak nem is pirult el a fránya filo- 
zofler) Kiváncsi a magyarázatra? Szó azt el 
nem monhatja. De egy csók ... az igen.

Hát énnekem nincs okom firtatni a dol
got. Azt azonban mondhatom, hogy Mártim nem 
tudakolta többé ezt a fogas kérdést, l’gv lát
szik, jól megmagyarázta neki Csikós Sándor.

*
A világ azonban csak nem fordul ki sar

kaiból két egymást megértő szívért, különösen 
ha az egyik gentry lány, a másik reménybeli 
segédtanárjelölt. Most is az történt, ami ilyen

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Sok mulatságban vala ir.ár részünk, 
Mit szülhet a képzet tündéráhna, 
Azt hittük, liogf elfogultak leszünk : 
Kinek jusson a győzelmi pálma? . . . 
S ini’ míg holtpontra jut habozásunk, 
Megoldáshoz hozzá intkép lássunk, 
A légen tomboló zsivaj hat át: 
Az Uránia nyeré a csatát . . .

„A modern asszony tu varázsfa elő 
Szemkápráztató színgazdagsággal 
S nyomban feltűnik ezernyi sellő, 
llabteste befödve — ciprusággal . . . 
Míg a lányok nézik dévaj tettük 
S pirulva rászegzik tekintetük, 
Az asszonyok ajkán mosoly lebben : 
Vaj’ mutat e a szoknya sikkesebben!?...

Érdekes probléma, nemde hölgyek ? 
Ingerel számtalan idegszálat 
S vágyaik uönek, mint sudár tölgyek. 
Felajánlani az — Ezsau tálal . . . 
Holló I Messzire mentünk kicsinyég. 
De számos szívben villám tüze ég 
S ámbár „A modern asszonyt” megnézték, 
A cipruságat — visszaidézték . . .

A. D.
— Nagy mihdly vidéki körjegyzőség. 

A körjegyzői kerületek szaporítása folytán kasz
tomén, Topolyán és Petrócz községek külön körré 
alakulnak, melynek székhelye Nagymihály lesz. 
A körjegyzőség .nagymihályvidéki” nevet kajt és 
már szeptember hó 1-től lesz rendszeresítve. Pá
lyázók az uj állásra Pajor János, Lefkovics Kál 
mán és Vokán Ervin segédjegyzök.

— Az ügyvédi kamarából. A kassai 
ügyvédi kamara közli, hogy Dr. Preusz Miklós 
ügyvédet Nagymihály székhelylyol a kamara ügy
védi lajstromába felvette.

— A villámon világítón berendezési mun
kálatai jövő hó folyamán kezdetüket veszik. A 
szükséges gépezeteket és accumulatorokat Landes- 
mán Vilmos vállalkozó már megvette és ezek leg
közelebb szállíttatni is fognak.

Országos vásár. Az e hó 8. és 9 én 
megtartott országos vásár bizony gyéren volt Iá 
lógatva. Az állatfelhajtás is kisebb volt, mint más 
kor szokott lenni, pedig az árak sem voltak va
lami kedvezők.

— „Vraaia“ előadónak Kedden s szer
dán tartotta meg városunkban a budap síi Uránia 
színház előadásait. ,A modern asszony" és „Spa
nyolország" lettek bemutatva, — mindkettő nagy
számú és előkelő közönség jelenlétében. A képek 
összeállítása r< ndkiviil ügyes és élvezetes, a szö
veg érdekes és szellemes, az előadás minden te- 

esetekben történni szokott. Márthat eljegyezte 
egy viharos élelet élt báró, aki a házassággal 
akarta biztosítani, hogy tovább is kifogástalan 
tagja lehessen a mágnás-kaszinónak.

A segédtanár?
l’gvan, Istenem! Ki vetne ügyet ezekre a 

romantikus nevelőcskékre. Egy szép napon csak 
elment fürdeni és nem jött haza többé. Még 
állag elég indiskrét volt, hogy levelet is ha
gyott hátra, melyben az érdekelteknek beje
lenteni szives volt, hogy miért keresi a halált.

Ki is szivárgott az eset. Mert midőn a 
Csikós Sándor örökségét leltározták (mennyi 
humor van egynémely kifejezésben) ráakadnak 
a szociálizmus veszedelmére.

Az egész sajtó azt hirdette, hogy ő a láng
elme elveiért halt meg.

Voltaképpen pedig nem azért. Sándor ha
lálával Márthának oldotta meg azt a kérdést, 
amit a lőrinclipék nem magyaráztak, hogy mi 
a szerelem ?

Holdvilágos estéken egy hamar őszülő szép 
asszony sétálgatva a platánok alatt, többször 
ismétlé nagy lemondással:

Az igazi szerelem szerelméért meg is tud 
halni ....



kintetben nagyon tanulságos volt. Szerdán délután 
ifjúsági előadás volt, mikor is Svéd és Norvég 
országot mutatták be iskolás gyermekeinknek. — 
A színház vezetősége innen Ungvárra, ment, hon
nan Munkácson és Nagyszöllösön keresztül foly
tatja országos körútját.

— Robbanás. Május Bán délelőtt 11 óra 
tájt Szőllősi Sándor Kossuth utcai gyógyszertári 
nak pincehelyiségében aetherrobbanás történt. A 
hatalmas robajra csakhamar nagy tömeg verődött 
össze és kivonult a tűzoltóság is, élén Horváth 
Sándor alparancsnokkal. Hála Istennek a zaj sok
kal nagyobb volt, mint a veszély, s a tűzoltóság
nak erélyes közbelépésével sikerült minden ko
molyabb bajnak elejét venni. A jövőben teljesen 
meg leszünk óva eféle veszélyektől, mert ezután 
az ilyen veszélyes pincék villanynyal lesznek vi 
lágithatók.

— A nagymihályi mandátum sorsa e 
hó 18 án fog Budapesten a Curiánál eldőlni. Az 
idei zajos képviselőválasztások eme utolsó jelenete 
iránt az egész kerületben nagy érdeklődés mutat
kozik s úgy halljuk, városunkból és vidékéről so 
kan készülnek a fővárosba, hogy az érdekes tár 
gyaláson jelen lehessenek.

— Fürdő megnyitás. X málczai fürdő f. 
hó 14-én délután 2 órakor lesz megnyitva. Ez al 
kálómból táncmulatság is lesz a fürdő pavillonjá 
bán, melyhez a zenét Miklós Jancsi zenekara fogja 
szolgáltatni.

— Pályámat szülésznői állásra. Nagy
mihály városánál megüresedett szülésznői állásra 
pályázat v«n hirdetve. Az állás a legközelebbi 
közgyűlésen lesz betöltve.

— Eljegyzés. Róth Mór mogyorósi lakos 
eljegyezte Berkovics Linka kisasszonyt helyben.

— Eternit müvek képviselete. Az elő
nyösnek bizonyult tetöfedanyag képviseletét az 
Eternit gyár Brügler Lajos nagymihályi kereske
dőre bizta. Az Eternit szakemberek véleménye 
szerint a jelenkor legjobb fedanyaga és ára nem 
drágább a horgonybádogénál. Városunkban az uj 
építkezések közül már több ez uj anyaggal lesz 
fedve.

— A pályaudvar uj váróterme már tel
jesen elkészült és Ízlésesen lelt bebutorozva. Leg
közelebb át lesz adva rendeltetésének, a mivel a 
közönség kényelmén segítve lesz.

— Eső. Végre megnyíltak az ég csatornái 
és szerdán egész napig tartó esőnk volt. A gazda 
közönség öröme leírhatatlan, oly nagy volt már 
ugyanis a szárazság, hogy bizony országos csa 
pástól kellett tartani.

— Az uj körjegyzőségek. A vármegye 
törvényhatósági bizottság az e hó 3 án megtartott 
közgyűlésén a körjegyzőségeket a nagymihályi já
rásra nézve a következőkép osztotta be : 1 Nagy
mihály nagyközség. 2. Bánóczi körjegyzőség. Szék 
helye Bánócz. — Bánócz, Vásárhely, Lazony, Lask, 
Berettö és Falkus községekkel. 3. Butkai körjegy
zőség. Székhelye Bút ka. — Bút ka, Deregnyő, (la 
tály, Dobróka, Szálúk és Dénesfalva községekkel. 
4. Mocsári körjegyzőség. Székhelye Mocsár. — Mo
csár, Pazdics, Fiizessér, Sámogy, Kraszna (Krasz- 
nócz), Nagycseb, (Kis Csebb és Nagy (lsebb) köz
ségekkel. 5. Nagymihályvidéki körjegyzőség. Szék 
helye Nagymihály. — Lasztomér, Topolyán, Pét 
rócz községekkel. 6. Málczai körjegyzőség. Szék 
helye Málcza. — Málcza, Márk, Hegyi, Kácsánd, 
Patrik községekkel. 7. Abarai körjegyzőség. Szék
helye Abara. — Abara, Mészpest, (Nézpest) (Nagy
erdő pusztával), Kisráska, Nagy r ás ka községekkel. 
8. Nátafalvai körjegyzőség. Székhelye Nátafalva.— 
Nátafalva. Őrmező, Laborczfalva (Laborczvolya), 
Márkcsemernyo községekkel. 9. Szlárai körjegyző 
ség. Székhelye Sztára. — Sztára, Izbugya, Ordas 
falva (Oreszka), Gödrös (Krivostyán) községekkel. 
10. Rákóczi körjegyzőség. Székhelye Rákócz. — 
Rákócz, Alsókörlvélyes, Morva, Zemplétiszuha 
(Szuka), Leszna községekkel.

— Vasúti jegyek ellenőrzése. Ez évi 
május hó 1 vei a vasúti jegyek ellenőrzése tekin
tetében uj rend lépett életbe. Erre vonatkozólag a 
keresk. miniszter a következő rendeletet bocsátotta 
ki: A menetjegy a váróhelyiségbe való bemenet 
alkalmával, pálya előtérre való belépéskor és en 
nek elhagyásakor, a kocsiba való felszállásnál, úgy

szintén menetközben bármikor kívánatra előmuta- I 
tandó és azon berendezéshez képest, mely az ut 
utolsó vonalrészére nézve fennáll vagy rövid idő 
vei az utazás befejezte előtt, vagy annak befejezte 
után, kívánatra átadandó. Érvényes menetjegy 
nélküli utas az általa megtett egész útra s ha azon 
állomás, ahol felszállott, nyomban kétségtelenül 
meg nem állapítható, a vouat állal megtelt egész 
útra eső rendes menetdij kétszeres összegét, d«- 
legalább t> koronát fizetni köteles. Ellenben az. ki 
a kalauznak vagy vonalvezetőnek minden felszóli 
tás nélkül jelenti, hogy elkésés miatt jegyet már 
nem válthatott, csak a rendes menetdijat 1 korona 
pótlékkal felemelve, legfeljebb azonban a menet 
dij kétszereséi tartozik fizetni. Az utas, ki azon 
nal fizetni vonakodik, a vonatról kiutasítható. Aki 
érvényes menetjegy nélkül foglal helyet egy in 
dulásra készen álló vonatban, 6 koronát köteles 
fizetni. Mindezen esetekben pótjegy, vagy egyéb 
igazolvány szolgáltatandó ki. Elzárt helyiségekkel 
vagy pályaelöterekkel bíró állomásokon a pálya 
udvar beléptijegy a váróhelyiségbe vagy a pálya
előtérre belépéskor előmulatandó és azok elhagyá
sakor atadandó.

— Kinn szerencséje Nagy! Valóban bá I 
mulatós, hogy a m. kir. szab, osztálysorsjegyeket 
mennyire kedvelik, de érthető is ez. ha lek ntetbe 
vesszük, hogy a kibocsájtott 110.000 sorsjegy kö 
zül :>«>.000 nyer, tehát biztosan minden második 
sorsjegy. A nyeremény-esélyek páratlanok és ez 
az oka, hogy a lakoss.-.g minden rétege kpróbálja 
szerencséjét. Ezer meg ezer ember lett ily módon 
szegényből egyszerre gazdaggá. A nagyközönség 
legnagyobb része Kiss féle sorsjegyeket vesz, mert 
a Kiss bankház (Budapest, Erzsébet körút 1'.’ sz. 
azonnal leközölteti minden egyes húzáskor több 
napilapban üzletfeleinek nyeremény eredményeit 
és igy a leggyorsabban és legké íyelmesebben lát 
hatja mindenki, nyerte és mennyit. Ezenkívül 
minden vevőnek a hivatalos nyereményjegyzéket 
is ingyen beküldik és a kihúzott nyereményeket 
azonnal kifizetik. Megbízható és pontos működés 
nél fogva ajánlatos e szerencsés bankháztól sors
jegyeket venni és ma már közism- rt, hogy Kiss 
szerencséje nagy .’

— A Nap. Példátlan sikerrel egy csapásra 
hóditolta meg „A Napu a közönséget. Frissesége, 
elevensége, erős, becsületes ellenzéki hangja, tiszta 
demokratikus politikája, merész, kitartó és szén 
zációs küzdelme az alkotmány s szabadságért és 
a kormány erőszaka ellen, rovatainak bősége, az 
egész lap eleganciája és kedvessége teljesen meg 
hódították „A Nap" számára a közönség szivét. A 
Nap ezenfelül a legolcsóbb napilap ; előfizetési ára 
negyedévre csak 4 kor. egy hónapra 1 K 40 fill. 
A Nap valamennyi újság megelőzésével a legki- 
meritőbb tartalommal már kora reggel megérkezik 
az összes vidéki városokba. „A Nap" felelős szer 
kesztője Braun Sándor, főmunkatársa Ábrányi 
Emil. Politikai cikkeinek nagyrétét dr Vázsonyi 
Vilmos országgyűlési képviselő Írja. Mutatvány 
számot készséggel küld A Nap kiadóhivatala, Buda 
pest, Rökk Szilárd utca 9.

— Szőlőtelepítés részletfizetésre. Mint 
értesülünk, a nagyőszi „Millenium telep tulajdonosa 
• lakik Nagyőszön, Torontói in.) a vidéki pénzinté 
zetek közvetítésével, az idei rósz gazdasági évre 
való tekintettel I. oszt, miniszteri szokványszerü 
gyökeres szölöojt vány okát szegényebb sorsú gaz
dák részére l—2—3 évi részletfizetésre is elad.

Az egészség előmozdítása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp-malála kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig vau gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner" névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

A »Pesti Naplóit 
uj karáosonyi ajándéka.

Modern Magyar — ••
---------------- Festőművészek
a czime az uj kiadványunknak, melyet 
1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
t. előfizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk 
noha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albumá-nak, még
is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog
lalatja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű diszmüvek százezernyi példányaival 
terjesztve el a magyar költészet és festÖ- 

o művészét nagyjainak alkotásait. A remek- 
müvek e díszes sorozatát folytatja most a 
«Pesti Naplóu uj és minden eddigi aján-
dókát túlszárnyaló diszinüvel : a Modern

Magyar Festöművészek-kel.
Ötven nagyszabású festményt szemeltünk

. ki a modern magyar festők alkotásaiból, za 
’ nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és ff 
gyönyörű. több színnyomású képekben.ff 

; Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben ff 
’ jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. ff
• Ezt az uj, páratlan diszü ajándékot meg- JT 
- kapja karácsonyra állandó előfizetőinken 3^ 
1 kívül minden uj előfizető is, aki mostantól SjL
• kezdve egy évre megszakítás nélkül a £ 
. Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és
1 negyedévi nkint, sőt havonta is eszközölhető.
1 Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 ff
> kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. Jr
► 40 f. Mutatványszámot szívesen küldünk,
; Tisztelettel : a Pesti Napló kiadóhivatala. *

Eladó
eg-y 2’/, é-ves szim.entlia.li 

telivér tenyészbika 
alsólialasi gazdaságban 
===== (posta: Szobráncz). =

......— Egy jó karban levő =

kerékpár
olcsón ELADÓ a városházán.

Kathreiner-féle

Minden háziasszony 
büszkesége ajó kává.

Csak ai eredeti csomagokat kér
jük a -KATHÍiEINER- névvel.

Kneipp-m láta kávénak 
egyetlen háztartásban sem 
volna szabad többe hiányoz
nia u. kaveital kc-zitó^enel.



*KISS*
szerencséje

NAGY!
Ki még eddig soha szerencsekiserletet nem 
tett az osztalysorsjatekban, vegyen egy sze
rencsesorsjegyet KISS bankházában, mert 

KISS szerencséje NAGY!
Kinek meg eddig az osztalysorsjatekban ered
ménye nem volt, az tegyen kisérletet KISS 

bankházában, mert

KISS szerencséje NAGY!
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 
nagyobb nyereményeket KISS bankhazaban.

Az eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt már

Háromszor a jutalmat

600.000 koronát = 1.800.000 kor.
és egy nagy nyereményt

400.000 koronát = 400.000 kor.
Össze sen

4 sorsjegyre 2.200.000
koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszűk a 
legnagyobb budapesti hirlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzekét úgy. hogy min
denki meggyőződhetik, miszerint t. vevőink

nek különösen kedvez a szerencse.

Kihúzott nyeremények azonnal fizettetnek.
Kísérelje meg szerencséjét Kiss bankházában, mert
KISS szerencséje NAGYI
A XVI. sorsjáték I-sö osztályának 
húzása f. é. május 25. és 26-án lesz.

Az I. osztályú sorsjegyek árai :
Egy nyolcad I K 50 f. Egy fel . . . 6 K 
Egy negyed 3 K — f. Egy egesz . . 12 K 

Jtiss Jtárohj ís 3sa
& magyar kir. szab, osztály- 
sorsjatek foelarusito-helye

Budapest, VII. Erzsébet-körut 19. sz.

Pártoljuk a magyart
Konyhakészlet 

5 darab solingeni pen
géjű kés és 1 darab 

szeletolő villa csak 
4 korona 50 fillér.

Legfinomabb kivitelű 
igen czélszerü villany 

világitásu 

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kinai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipaszár

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

10 drb összesen.

s vegyünk csakis Magyarországban.
Egy nagy amerikai gyár tönkrejutása 

folytán azon helyzetbe jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40. drb szabadalmazott ame
rikai ezüst árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkinek 
és

6

6
6

12
1
1
6
9

4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú tinoui pipere 
szappan csak 5 kor.

pedig :
drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb * ................................
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

am. szab. • züst evövilla egy darabból 
amer. szab, ezüst evőkanál
amer. szab, ezüst kávéskanál
amer. szab, ezüst leves merítő kanál
amer. szab, ezüst tej merítő kanál
angol „Vikt'ria* pohártálcza 
remek asztali gyertyatartó.

40 drb összegen csak 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 4<> forintba kerültek. — Az 
amerikai patent ezüst egy teljesen fehér fém 

belül is, melyért jótállást vállalok.
Megrendelhetők utánvét mellett

NEUMANN JÓZSEF-nél
Budapesten. VIII., Orömvölgy-u. 16.

Vasúti menetrend.
— Srvénges 1905. május 1-től.

Indul Nagymihályból

Budapest felé
Reggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé
Reggel 5 óra 34 perez.
Este ti óra 03 perez.

ifezö-Laborcz felé
Délelőtt 0 óra Ili perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 9 óra 52 perez.

Érkezik Nagymihályba

Budapest és Kassa felől
Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 9 óra 17 perez.

Mező-Laborcz felől
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.

■ Este 5 óra 58 perez.

■■ A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga

ETERNIT PALA
"Vezérlsép-viselő :

BRÜGLER LAJOS NAGYMIHALY.

6 darab zoinánczozott 
fazék és 6 darab lábas 
k(ilömböző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. s z a b a d a I m a z o t t amerikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gummii 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. M< rt 
nem szorítja a testet, ejjel nappal hordható se a 
sérvet m in engedi kinyoinuini a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl :

POLLITZER M0R és FIA
cmIhz. és kir. szab. k<>tszerészek.

BUDAPEST, V.. Deák Ferencz-utcza 10.

egyoldalú 7-től 10 
kétoldalú 10 és 16 írt

Méltóságon Gr. Sztárét a Sándor 
nagvmiliályi uradalmában

-= t e 1 i v é r =====

yorkshirei malaczok
mindig kaphatók.

Vaoxl'körut 0OBticlnpe
Utal a lerlutAnyosabb Arak mellett aiánltatnak:

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON 4 SHUTTLEWORTH

Locomobil és gőzcséplőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 
tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

szénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
■czél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában


