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Forgatván lapunk előbbi évfolyamait, 
sok okos és életrevaló eszmét látunk a so
rok között felcsillámlani, hogy nyomban a 
feledés és közöny örök éjszakájába merül
jön. Mintha a szántóvetö kopár kősziklába 
vetné el magvait és — boldog öntudattal 
várná azok kicsirázását. De lehet-e a verej- 
tékes munka áldásos eredményét a remény 
még oly halvány sugarával is megvilágítani, 
ha a talaj kvalitása és az elvetett magvak 
termőképessége közt semmiféle nexus föl 
nem fedezhető!? Pedig e kapcsolat létre
hozása nélkül a siker virágainak szinpom- 
pájában nem gyönyörködnetünk, mert a kö
zöny szele megdermeszti a zsenge bimbók 
szirmait, mielőtt még magukba szívták volna 
a tavasz lágy fuvallatát.

Mit érnek azok a lelkes és dörgő cik
kek, melyek egv szinpártoló egylet megte
remtéséért szálltak síkra ? Mit eredményez
tek az eszmék azon dús barázdái, melveket 
avatott Írók tolla vetett el — papíron ?

Semmit, vagy még a semminél is ke
vesebbet 1 Mintha csak arra lenne teremtve 
szemünk, hogy ne lásson ; fülünk, hogy ne 
halljon ; szivünk, hogy ne érezzen s agyunk, 
hogy ne gondolkozzék. Nem tudunk föl
ébredni apathikus álmunkból, hogy fölvér
tezve acélos akaraterővel és lángoló hév
vel a nemes szándékok megvalósítására, elő
segítsük egy boldogabb korszak beköszön
tését. Esztendők suhantak el észrevétlenül

| és nyomtalanul fejünk felett, úgy hogy bát
ran törölhetünk egy decenniumot gyümöl
csöző munkánk annaleseiből.

Ha a mostoha viszonyok kényszere 
folytán egy* színtársulat veti meg lábát vá
rosunkban, akkor tűnik csak ki a maga va
lójában közállapotaink ijesztő rendezetlen
sége és szinte reménytelen ziláltsága. Nem 
elég, hogy nem tudunk tisztességes hajlékot 
nyújtani Thalia templomául, úgy hogy a 
társulat kénytelen a nomád korszakra em
lékeztető primitív eszközökkel ideiglenes bó
dét felállítani, hanem még büszkén verjük 
a mellünket, — persze az igazgató zsebének 
a rovására — hogy önérzetünk tiltja ily vi
szonyok között a társulat pártolását. És a 
helyett, hogy közönyünket okosan palás
tolnék és társadalmi munkálkodásunk tá
tongó üregeit óvatosan lepleznők, a ma
gunk bűneinek ódiumát nagybölcsen a di
rektor nyakába varrjuk. De, nem oda Buda, 
tisztelt hölgyek és urak ! Maradjunk csak 
az igazság álláspontján; ne hagyjuk elvi
tatni a magunk igazát, de ne legyünk elfogul
tak mások irányában sem 1 Mert ha csak azért 
nem pártolunk valamely társulatot, mivel nem 
tud megfelelő helyiséget előteremteni: mél
tán illettetünk az igazságtalanság vádjával.

Belátjuk természetesen, hogy e viszo
nyok egészen a nevetségesig szégyenlete
sek, de tisztelettel kérdjük, helyes álláspont-e 
az, mely a mellett kardoskodik, hogy a tár
sulatot rajta kívül eső okok miatt pártolá
sunkra ne méltassuk ? Nem sokkal koncili- 
ánsabb és humánusabb az a nézetünk, hogy 

addig is, mig saját munkálkodásunk révén 
valami üdvös változás létrejön, momentán 
nyugodjunk bele a létező állapotokba egy 
szebb jövő reményében ? Nincs ugrás a ter
mészetben : csak lassú s következetes munka 
árán érhetjük el azon célt, mely méltó am
bíciónk kielégítésére.

Azt hisszük, senki sem fog bennünket 
azzal a föltevéssel illetni, hogv az épen itt 
működő társulatnak ütjük a reklám-dobot, 
hogy esetleg akadozó szekerét kisegítsük a 
kátyúból, (pedig ez sem volna bűnös és 
megvetendő cél) mert épen igen t. olvasó
közönségünk a tanunk reá, hogy toliunkat 
rendületlen következetességgel mindig az 
igazság és önzetlenség kristálytiszta forrá
sába mártottuk. De igenis, fölemeljük sza
vunkat oly társadalmi akció létrehozása cél
jából, mely végre-valahára változtasson a 
vázolt viszonyokon.

Épen most van keletkezőben egy oly 
irányú mozgalom, mely egy szinpártoló egy
let szervezésére és állandó színkör felállítá
sára törekszik. A terv sikerrel kecsegtető 
végrehajtása kitűnő kezekben van és mint 
értesülünk, több városi bizottsági tag már 
is megígérte pártoló hozzájárulását. A cél 
oly nemes, oly magasztos, hogy bízvást re
mélhetjük a társadalom előkelőségeinek hat
hatós támogatását. Sőt erős a bizodalmunk, 
hogy maga a város sem fog ridegen elzár
kózni e nemes eszme megvalósítása elöl, 
mert a kért 5 vagy 4 évi 600 koronányi 
áldozat oly csekély, hogy költségvetésének 
egyensúlyára nem fog zavarólag hatni.

TARCZA.
A magyarok eredetéről.*

Irta Vámbery Ármin.

Arra, hogy miképen szándékozom meg
felelni e még maiiap is nyílt kérdésre, utaltam 
már egyes korábban megjelent tudományos ér
tekezéseimben is, amennyiben hangsúlyoztam, 
hogy Árpád és hadi népe, mely a kilencedik 
század utóján megalapította a mostani Magyar
országot, határozottan török vándornép volt, 
mely jobbára a török népláncolatnak észak- 
nyugot felé szorított lánczszcmét alkotva, az 
l'ral folyó mellékéről a Volgán át Európába, 
illetőleg Pannóniába nyomult és államot alko
tott a mostani Magyarországon. Ami pedig a 
magyarok ethnoszát és nyelvét illeti, az nem 
egyéb a legtarkább nyelvkeveréknél, amennyi
ben a török nomádok, részben vándorlásuk 
közben, temérdek velők törzsrokonságban álló 
finn-ugor elemet vontak magukhoz, de Magyar
ország sik földein is találtak rokon népmarad
ványokat, velők lassankint elvegyültek és ily 
módon keletkezett Pannotrában a mostani ma-

* Vámbérynők, a tudományon világ e kitűnőségének 
cikkét szerző nziven kóazséggel engedte át lapunknak köa« 
lésül, mely különben részlet „Küzdelmeim** most megjelent 
kötetéből a a Frankliu-Táraulatnál kapható. Ha tál in m munka 
mnly számot tarthat minden müveit ember figyolmóre.

gyar nép és mostani magyar nyelv. Tekintve 
az eredetnek ezt a talányszerüségét és figye
lemmel a nyelvészeti hozzávetések rugékonv- 
ságára, könnyű megérteni, hogy Magyarorszá
gon már régtől fogva és sokat vitáztak és Ír
tak a nemzet eredetéről. A nézetek több Ízben 
megváltoztak és midőn én a vitába beleszól
tam, a túlnyomó részben finn-ugor eredet el
mélete volt felül. Munkámmal eszerint az utóbbi ! bán. Beláttam, hogy ugyanilven kézzelfogható
ellen fordultam, amennyiben a török nomádok 
életét és vándorlásait általánosságban illető sze
mélyes tapasztalataim alapján, de nem kevésbé 
támaszkodva a történelmi forrásanyagra is, igye
keztem igazolni Árpád török nemzetiségét illető 
állításomat. Megengedtem, hogy keveréknyelv 
a magyar, de hozzá teltem, hogv a vegyfllék- 
ben nem a finn-ugor, de a török-tatár elem 
uralkodik. E nézetemmel szemben a nyelvé
szek, de különösen legbuzgóbb s egyúttal min
den bizonyára legképzettebb képviselőjük, a 
német születésű Budenz a szófejtegető nyelv
búvár minden szenvedelmével a magyar nyelv 
kiválóan ugor jellege mellett szállt síkra. Az 
ellenpárt érvei jobbára az összehasonlító nyel
vészet általunk szentnek és érinthetetlennek 
tartott főszabályaira támaszkodtak, de engem 
soha más belátásra nem bírhattak és még ke- 
vésbbé győzhettek meg arról, hogy tévedek. A 
küzdelem, melyet fanatikus ellenfeleim, sajnos, 

álvittek a személyeskedés terére is, eltartott jó 
sokáig, de ezúttal is bevált a régi diák köz
mondás : Philologi certant, tamen sub judice lis. 
Az ellenséges iskola etimologikus bukfencei és 
gramalikns erőszakosságai, az általuk remélt
nél egészen más hatással voltak reám, amenv- 
nyiben erősen megrendítették hitemet az ösz- 
szehasonlitó nyelvtudomány egész fegvvertárá-

módon bármely tetszés szerinti ural-altáji nvelv- 
ről be lehet bizonyítani, bogv a legközvetle
nebb rokonságban áll a magyarral. A »nyelv< 
és •köldök, etimologikus összekapcsolása csak 
azért, mert hosszú, lecsüngő tárgynak látszik 
a kettő és a képzelt gyökszók felhasználása az 
érthetetlen dolgok igazolására, a mivel tudós 
ellenfelem elfogadhatóvá igyekezett tenni el
méletét, mindenesetre nagyon is ábrándos és 
nagyon is gyönge volt szellemem gyakorlatias 
iránya számára. Ennélfogva felhagytam a vitat
kozással és beértem azzal az eredménynyel, 
hogy a honalapító magyarokat nem nyilvání
tották most már, mint annak előtte, kizárólag 
finn-ugor eredetűnek, hanem csak nyelvüket 
mondották annak és hogy még legádázabb el
lenfelem is megengedte, hogy Árpád és hadi 
népe származásra nézve török is lehetett. A 
külföldi tudományosság természetesen nagyon 
csekély mértékben vett részt c kizárólag ma

ETERNIT PALA ÍW* A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga '"Wl
Vezérképviaelíí : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHALY.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



Városunk, mint ismeretes, szláv hullá
mok áradata közé van ékelve s mint ilyen
nek a legelemibb és legtermészetesebb kö
telessége, hogy bármily áldozatok árán a 
nemzeti eszmék megizmosodására irányítsa 
figyelmét. Erősen exponált helyzeténél fogva 
a rendesnél több védőbástyát kell a ma
gyarság megerősítésére és inegvédelmezé- 
sére építenie, sőt még oly áldozatoktól sem 
szabad visszariadnia, melyek anyagi erejét 
kisebb vagy nagyobb mértékben túlhalad
ják. Mert nem szabad felednünk, hogy a 
Felvidéken a pánszlávizmus tőleg a falvakba 
fészkelte be magát és vert gyökeret, mig a 
nemzeti eszmék trikolórja csak a városok 
ormain lobog diadalmasan. Innen kell az 
agitátorok elvadult fanatizmusától vezetett 
támadásokat visszavernünk, innen kell uj 
honfoglalást indítanunk, mely nem területi 
hódításra iparkodik, hanem a szivek és ér
zelmek megnyerésére törekszik. Epén ezért 
hisszük és reméljük, hogy városunk hiva
tása magaslatára fog emelkedni és szemét 
a szinház kulturális céljaira fordítván, nem 
fogja a kért szubvenciót megtagadni.

Minden színház egy-egy vára a ma
gyarság ügyének, egy-egy temploma a nem
zeti eszmének. Ha nem is vetnénk ügyet 
arra, hogy a lélek táplálója, az Ízlés fino
mítója, a jó erkölcs előmozdítója : az előbb 
említett szempontból még akkor is örven
denénk e nemes mozgalomnak. így azon
ban kétszeres az örömünk! Üdvözöljük te
hát az eszme megpenditőit s kívánjuk, hogy 
fáradozásukat siker koronázza ! Sic esto !

Aczél Dezső.

— Városi közgyűlés. NagymiMly város 
képviselő testületé julius hó 6 án délután ti órakor 
Szintiek József községi bíró elnöklete alatt köz 
gyűlést tartott. Jelen voltak : Tóth Árpád jegyző, 
Barnai Andor. Kartus Boldizsár, Bucsinszky Lajos, 
Buzay Gusztáv, Cibur Bertalan, Dr. Eperjesy La 
jós, Frőhlich Gyula, Friedtnan Márton, Dr. Fuclis 
fgnácz, Dr. Glück Samu, Horváth Sándor, l)r. 
Kállai József, Karcub l’ál, Kolozsváry Ödön, Ma 
latinszky László, Miskovics Béla, Polányi Géza, 
Itoncsinszky Ágoston, Tolvay ltnre, Varoscsák 
István, Vaszily János, Widder Andor. Záborszky 
Lajos és Zboján Mihály képviselő testületi tagok

Mint látható, a nagy hőség dacára is szép 
számmal gyűltek össze a városatyák, ami minden 
esetre szép bizonysága lelkiismeretes érdeklődé 
süknek. Egyébként feljegyezhetjük, hogy az. ér 
deklődésben a hiúságnak is van egy kis része. 
Még mindig az aszfalt izgatja a kedélyeket. A 

gyár vitatkozásban és annál jobban esett pár
tomon látnom Bankét, a német történelmi ku
tatás nesztorát, ki utalva egy Ilin Daszla s egv 
Porphvrogenitus történelmi tanuságtételére, a 
kilencedik század vége felé Magyarországba be
özönlött magyarokat törököknek tartotta. Itt
hon a közönség nagy többsége az én nézetem
hez csatlakozott és könyvemnek 7<H( példám
ból álló első kiadását bárom nap alatt elkap
kodták.

E jelenség oka mindenesetre inkább a 
nemzeti és politikai, mint a tisztán tudomá
nyos érdeklődésnek tulajdonítható, — mert az 
ázsiai eredetére büszke nemzetnek seliogv sem 
tetszett, sőt egyenesen sértőnek látszott, hogy 
őseit vérrokonságba keverték a magas észak
vidék halászatból és vadászatból élő nvomoru- 
ságos osztják, vogul népével es Szibéria más 
népfoszlányaival. A harci erényeire, vitézségére 
és függetlenségére sokat tartó magyarságnak 
inkább megfelelt a hunokkal és avarokkal való 
rokonság, kiket csak a középkor keresztény
sége rajzolt borzalmat keltő hadi népnek; s a 
nemzeti hagyománynak tökéletesen igaza is 
van, midőn ezt a nézetet vallja.

Rákóczy utca vágyait már régebben kielégítette a 
közgyűlés, megszavazván aszfaltozására 5015 ko
ronát. De a .számításba egy kis hiba csúszott be; 
a pénz elfogyott és 12(1 négyszögméter aszfalt nél
kül maradt. Hát bizony ezen segíteni kell. A kö 
vező bizottság jolentést tesz a szomorú esetről és 
kéri a 4469 koronás tartalékalap rendelkezésre bo- 
csájtását, hogy a csupaszon maradt 126 négyszög 
métert is beaszfaltozhassák.

Nem tetszik a dolog Czibur Bertalannak és 
Tolvay Imrének. A Rákóczy utcának már meg 
szavaztunk egyszer 5015 koronát, tetszett volna 
úgy gazdálkodni, hogy ez elég legyen. Nagy ka 
varodás támad erre. Végre Malatinszky László azt 
veti ellen, hogy egv ilyen utca úgy nézne ki, mint 
a félig megborotvált ember. Ez a hasonlat aztán 
hatott. Megszavazták a p'thitell.

De már erre előállnak Chira László és társai 
Petőti-u'cai lakosok és meggyőzően mutatják ki, 
hogy bizony az ő utcájukra is rá férne egy kis 
aszfalt. Igaz, hogy Rákóczy nagy hazafi volt, de 
hát Petőfi sem volt kisebb. A közgyűlés belátta a 
kiváltság jogosultságát és bizottságot küldött ki az 
ügy tanulmányozására.

Felolvasták ezután a főszolgabírói hivatal át 
iratát, mely Butka község székhelylyel létesítendő 
uj orvosi kör és egy ugyanott felállítandó gyógy 
szertár tárgyában a képviselőtestület véleményét 
kéri. A közgyűlés készséggel pártolja az eszmét, 
azt közegészség szempontjából szükségesnek tartja. 
Ezzel a közgyűlés véget ért.

Előfizetési fellxi-vás.
Július hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 

i küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 

fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren 

det tarthassunk.

fi „Felsó-Zemplen" kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK. 
Krónika.

Színészek jönnek : tereferélnek,
Sikert aratni nincsen semmi gát,
Buja reménynyel várost cserélnek, 
Szolgálni a művészetet magát. 
Zsákmányt szaglászni a titkár szalad, 
A dolog egészen rendben halad : 
Ha előre nem, de hátrafelé : 
Ördögöt festenek szeme elé . . .

Vigasztalják szép szóval itt inog olt :
Színházunk nincs — ez az igazság,
'árosunk eddig másra áldozott,

\ árjon jobb időre a társaság . . . 
Szép szóból ha meg lehelne élni, 
Nem kellene a nyomortól félni. 
A társulatra száz áldás dűlne 
«S most a Tátrában vígan üdülne.

A sorsnak is van beleszólása
Ezernyi apró-csepro dolgunkba, 
Hogy a tapasztalt közönyt felássa, 
A társulat eljött városunkba.
Pártolni fogják : erősen hiszi, 
Minden tudását a harcba viszi, 
Forró pátlioszszal játssza azt meg ezt, 
Hogy legyőzhessen száz — Palamedest . , .

A. D
— A vármegye nzázan bizottsága A 

folyó évi julius hó K án megtartott rendkívüli köz 
gyűlésen a törvény hatóság egy százas bizottságot 
választott, a melynek feladata lesz az alkotmány 
ellenes állapot tartatna alatt a törvények pontos 
megtartását ellenőrizni. E végből a közgyűlés az 
alispánt utasította, hogy minden közjogi vagy po 
litikai jelentőségű kormányrendeletet enuek a bi
zottságnak mutassa be sa bizottság határozata sze
rint intézkedjék Járásunkból e bizottságba válasz
tattak : Czibur Bertalan, Dr. Kállai József, Gróf 

Sztáray Sándor, Szent-Iványi László, Szemere Géza 
és Szkurkay Lénárd. Megemlítjük, miszerint az 
alispán helyettese, Thuránszky László vármegyei 
főjegyző a bizottságot szombaton délelőtt 8 órakor 
tartandó ülésre hívta be. Tárgy : A honvéd pót 
tartalékosok behívó jegyeinek kézbesítése tárgyá 
bán határozat hozatal.

— Fagymihály-ungvári vanutra adott 
előmunkálati engedélyt a kereskedelmi miniszter 
Berger Jenő és Fuchs Gyula budapesti mérnökök
nek az államvasutak Nagyinihály állómásától Vér 
bócz, Nagyzalacska, Gézsény, Zavadka, Gajdos, 
Szobránc, Oroszkomoróc, Porosztó, Kereszt, Székó, 
Felsőuéraeti és Alsónémeti községek érintésével 
l’ngvár állomásáig.

— A villámon világitán előre láthatólag 
nem fog szeptember hóban megkezdődni. Techni
kai okok akadályozták meg a vállalkozót abban, 
hogy eddig a munkához fogjon, azonban a jövő 
hétí n már hozzáfognak a dologhoz.

— Birtokeladáa, Grosz Ignácz és társai 
tulajdonát képező abarai birtokból nagyráskai és 
abarai gazdák 150 hold legelőt vettek meg e hó 
len örök áron.

Burger Elek izbugyai lakos birtokát Jággi 
József nagymibályi sajtgyáros 136.000 koronáén 
örök áron megvette.

— Az llj malom immár tető alatt van és 
szívesen elismerjük, hogy sikerült egy épület. Most 
a belső munkákon dolgoznak és október hóbau 
megkezdik az őrlést az uj malomban.

— A két fejéi »aa. Több ízben adtunk inár 
e helyen is megbotránkozásunknak kifejezést, hogy 
a nagymibályi görög katholikus templom bejárata 
fölött kétfejű sas díszeleg. Most, hogy a hazafias 
szellem minden irányban felbuzdul, időszerűnek 
találjuk városunk hazafias érzelmű gör. katholikus 
hívóit felhívni, hassanak oda, hogy a város e szeny- 
foltja ne éktelenitse Isten házát. Jó példával az 
egyház plébánosának kellene elől járni és azt el 
is várjuk tőle.

— Csőd agy érmék. Reményi Kálmán alig 
9 éves hegedűművész, mint értesülünk, legköze 
lebb városunkban is fogja művészetét bemutatni. 
A kis művészről csodákat beszélnek és játékával 
elbűvöli a hallgatóságot. Felhívjuk közönségünk 
figyelmét ez élvezetesnek Ígérkező előadásra.

— Az aratás megkezdődött, peng a kasza, 
dolgozik a sarló mindenfelé. Közepes termés van 
vidékünkön, a takarmány és a tavaszi termés azon 
bán sikerült és gardáink sokkal jobb évnek néz 
nek eléje, mint legutóbb.

Tűz, Gatálybau e hó 7 én nagy tűz volt 
és 4 ház égett le.

Tervbesen ugyan az nap 40 ház égett le és 
a kár koronánál nagyobb.

— Egy régi ház lebontása. A Kossuth 
Lajos s Jókai utca sarkán volt Brügler féle korcsma 
épület e napokban lebontás alá kerül. Az épület 
az uradalom tulajdonát képezte és egyike a lég 
régiebbeknek a városban. Az első korcsma, job 
hadán mondva, csárda e házban volt és sokat be 
szelhetnének a ház ósdi falai a régi betyárvilágból. 
Több mint száz esztendeje, hogy korcsma van e 
helyen és a mostani fogadós Brügler Samu is 40 
évig lakott e házban. Az uj tulujdonos Orosz lg 
nácz modern emeletes épületei emel e helyen és 
méltó dísze lesz az uj ház Nagymibálynak ; a ter
veket Papp és Szabolcs jónrvü budapesti műépí
tészek készitetlék és ők fogják vezetni az épitke 
zést is.

—- Megyénk tanfelügyelője a tüdő- 
véwsekért. Arról értesülünk, hogy megyénk 
kir. tanfelügyelője Beregszászi] István meleghangú 
szép fölhívást intézett a megyebeli tanítói karhoz, 
melynek figyelmébe ajánlja, hogy a .József kir. 
herceg Szanatórium Egyesületnek azt a szép el 
határozását, liogv ingyenes ágyalapitcányt létesit a 
most és az ezután fölállítandó szanatóriumban a 
beteg tanitók és azok családja tagjai számára, a 
tanítóságnak bálával s a viszont való segités élénk 
érzésével kell fogadni. A mi megyebeli tanítóink 
nak mindent el kell követnie, hogy a szegény 
sorsú tüdőbetegek jóvoltáért, visszaszerzendö egész 
ségeért megalakuló országos liga minél nagyobb, 
minél hatalmasabb legyen. Ezt pedig a tanitók 
erőteljesen szolgálhatják, ha minél többen gyűjtik 
egybe a maguk működési helyén a tagokat. A 



magunk részéről is a legmelegebben hívjuk fül 
tanítói karunk figyelmét a tanfelügyelő lelkes szó
zatára. Arról van szó, hogy évi két vagy négy ko
ronát Áldozatra egy ilyen szép célért a jó szivek 
kapacitAlhatók e ? Nincs kétségünk abban, hogy ha 
tanítói karunk szivét e szép ügy megnyerte, ók 
igen sokat tehetnek. Készséggel nyitjuk meg la 
púnk hasábjait, hogy e téren az érdemet elismer 
jük.

— Hangverseny Szobráncon. X jelen 
lég itt működő színtársulat vasárnap f. hó 16 án 
Szobráncon a fürdő dísztermében válogatott mű 
sorral hangversenyt rendez. Helyár : Körszék 2 
korona, állóhely 1 koroua. Kezdete pont 8 órakor. 
Hangverseny után táncvigalom.

— Értesítés. X tiszai ág. hitv. evang. egy 
házkerület eperjesi Collegiumának jogakadémiáján 
az 1905—1906 tanévre a beiratások f. évi szép 
tember 1 tői 12éig eszközlendők; az előadások 
pedig szeptember 16 án veszik kezdetüket. Utóla 
gos felvételnek szept. 13 —15. napjain dékáni , az
után pedig tanári-kari engedélylyel lehet helye. 
Azok az egyéves önkéntesek, akik tényleges ka 
tonai szolgálatukat f. éti'szeptember hó végén fe 
jezik be, október 1—8. napjain iratkozhatnak be. 
A vizsgálatok határideje szeptember l étől 15-éig 
terjed.

; — Öt lap havi egy koronáért. Szén 
záciqs újítást léptetett életbe a „Kurucz Üjság“ 
cimü fővárosi napilap. A Kurucz Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely 
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki
tűnőségei Írják, junius hó 1 tői naponkint 8—12 
oldal terjedelemben jelenik meg Szeredai Leó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kurucz Újság előfize
tési ára mindössze havi egy korona. Minden elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
érdekfeszitö regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kurucz Újságon kívül megkapják az előfizetők 
minden hét vasárnapján a „Gyermekvilág44 cimü, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
den hó 1 én és 15 én a „Mezőgazda- cimü szak 
lapot; minden hó Kién a „Budapesti Divat” cimü 
magas színvonalú divatlapot és minden hó 20-án 
a „Sorsolási Értesítő" t, mely sorsjegyek és érték 
papírok tulajdonaira nézve lesz megbecsülhetetlen 
tanácsadó. E külön mellékletekkel együtt a Kurucz 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, mely 
összeg legcélszerűbben postautal vány nyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. O utca 12.

Az egészség előmozdítása a Kalhrei 
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, hátrányé 
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kathreinor 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 Kalhreiner féle Kneipp-maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren 
dezclt háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be 
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt por 
költ termékei, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner- névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden évben, úgy az idén is 
nagyérlékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
inai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al
bumaival előfizetői körében s ezek évről évre sok 
ezer uj előfizetőt hóditoltak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek- cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett es egy 

további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat 
vánvszámoi szívesen küld a kiadóhívrtal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Ferke Ágost, az „Ész és Erő“ cimü, 
akadémiai dicséretet nyert drámai költemény szer 
zöje, előfizetést hirdet szeptemberben megjelenő 
.Gizy44 cimü verskötetére, melynek előfizetési ára 
2 K 40 f helyett csak 2 korona. Előrendelések 
Franké Pál könyvkereskedő címére Budapest IV. 
Papnövelde u. 8.) kéretnek.

SZÍNHÁZ.
A kedvezőtlen auspiciumok ellenére Sza

badhegyi Aladár társulatával bevonult városunkba 
és a Barnai szálloda udvarán épített színkörben 
megkezdte előadásait. A társulatot, mely előbb 
Hoinonnán működött, nem valami jó hir előzte ineg 
(okkal e vagy ok nélkül : majd meglátjuk s eh 
hez hozzájárult még az a malheure, mely bizony 
édes magunk rovására Írandó, hogy a direktor m in 
tudott megfelelő színházi helyiséget előteremteni. 
Az előítélet jégpáncélját buzgó igyekezettel s ősz 
szevágó előadásokkal még meg tudná törni, de az 
utóbbi szépséghibából nem tud kievickélni. Lég 
alább sokan ezzel (!' argumentálnak, hogy sorsukra 
hagyják Thalia papjait. Reméljük, hogy a jövő 
szezonban már tárgytalanná válik e panasz s ál 
landó színkör fogja hirdetni városunk és társadat 
műnk áldozatkészségét.

A mi kritikánkat illeti, előre is megjegyez 
zük, hogy nem fogunk az Olympus ködös fellegei 
közé fvlszállani, mert bölcsen számot vetvén a kö
rülményekkel, nem is mérhetünk absolul mértékkel.

Kedden a „János vitéz“-zel mutatkozott be 
a társulat közönségünknek. Az előadás eléggé ke 
rekded volt, csak itt ott zavarta meg valami fül 
sértő disszonáncia, főleg az alacsony nívón álló 
fuvolakiséret. Képes Laura (Kukorica Jancsi) és 
Sarkadi Rózsi ka (Iluska) jól megálltak helyüket, 
különösen az utóbbi játszott természetes egyszerű 
séggel és közvetlenséggel. Csanády Lenke (a mos 
tóba) és D. Nagy Károly (a francia király) felül 
múlták várakozásunkat. Jól játszott még Erdélyi 
Anna és Jeszenszky. Közönség szép számmal.

Szerdán Sardou „Boszorkány- c. drámája 
ment félig üres Láz előtt. Az előadás igen jó volt. 
Különösen Bodroghy Liiia (Zoraya) tett ki maga 
ért intelligens s művészi interpretatiojával. Hason 
lóan kiérdemelte elismerésünket Csanády Lenke 
(Afrida), D. Nagy Kálmán és Kálinánné (Cleofás, 
Manuella), llajagos Károly iXiinenea) Erdélyi Anna 
(Juanna) és Szabadhegyi Don Enriquc).

Csütörtökre Dr. Szeleburdit hirdették.
Krónikás.

Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Főmunkatárx: Aczél Dezső.
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Uzlettnegnyitás.
Vau szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomásiíra hozni, hoo-v Nay vmi 
hályban a Marmorstein-féle házban 

fűszer-, csemege- és díszmű
áru üzletet nyitottam.
E téren szerzett sok évi tapaszta

lataim és jelenlegi összeköttetéseimnél 
fogva azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a t. vevöközönség minden igényei
nek megfelelhetek.

Midőn e körülményre b. ügyeimét 
felhívom, előre is biztosíthatom, hogv 
pontos és jutányos kiszolgálás által is 
igyekezni fogok t. vevőközönségem meg
elégedését minden tek-ntetben kiérde
melni.

Kiváló tisztelettel

BALÁZS
fűszer-, ceemege- es dlszmü-áru kereskedő 

NAGYMIHÁLY.

———-LJ

GoldflngerJózseLHenrik
NAGYMIHALY.. Kossuth Lajos-utca

(Friedtnan Simon ur üzlete tőszonuzédságában)

\ an szerencsénk a nagyérdemű közöns« «t 
tisztelettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-g-ép 
beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

A nagyérdemű közönség szives támogatását 
kérik kiváló tisztelettel

Soldfinger 3ozsef és Jíenrik.

751. I. 1905 szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott község elöljárósága közhírré te

szi, hogy a község határában f. hó li-án bitang- 
ságban talált 1 drb 2 hónapos piros szőrit bika 
borjú az 1891. évi XII. t. c. 105. §-a alapján a 
község bírójának házánál f. évi julius hó 20-án 
délután 6 órakor nyilvános árverésen a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés Mellett eladatik.

Falkus, 1905. junius 30.

Elöljáróság.

747. I. 1905. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott község elöljárósága közhírré te
szi, hogy a község határában f. hó 5-én bilang- 
ságban talált 1 drb 7 éves veres-tarka tehén 
az 1891. évi XII. t. c. 105. §-a alapján község 
bírójának házánál f. évi julius hó 20-án d. u. 
5 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet Ígé
rőnek készpénzfizetés mellett eladatik.

I.azonv, 1905. junius hó 30.

Elöljáróság.

216. V. sz.

1!"15- Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az |MS|. évi LX. t.-cz. 102. 

■ja értelmében ezennel kö/.hirré teszi, hogy a aaujhelyi 
kir. törvényszéknek 6217. szánni végzőse következtében Dr. 
Eperjesy Lajo* ügyvéd által képviselt < z.ihiir Bertalan javára 
Dr. Novak .1 -z-eí ellen *.*26 korona 03 f és jár. erejéig 1902. 
szeptember hó 11-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján felíiltöglalt és 1009** koronára be. sóit következő ingó
ságok, ii. ni. bútorok, teli- n, lovak, búza, stb. nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a n igymihályi kir. járásbíróságnak 
1905. évi V. 131/1. sz. végzése folytán 926 K 03 f tőkekövete
lés ennek 19<»2. március 31-;ól járó 6% kamatai, */s*/e vál- 
tódij s eddig összesen 143 kor. 97 fill.-ben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Alsó-K<>rtvélyosen alperes |>r. 
N- v.-ik .1 Z'i-t lakásán leendő eaxkózlé ere 1P05. Julius 
27 napjának d e. 9 óraja hat.iiidőiíl kitílz.e.ih csalihoz 
a venni sz.ándek- /.ók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az. érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez. Io7. és 108, 
< a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáronalul 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.-cz. 120. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Miliályon 1905. évi julius 7-ik napján.

Pétién Józnef,
kir. bírósági végrehajtó

205.
1905. v. sz. Árverési hirdetmény.

Alulirt bit sági végrehajt.-az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré te*z.i, hogy a budapesti VI. 
két kir. jársbiróságnak I9*»5. évi Sp. II. 149|3. sz. végzése 
következtében Dr. Grnber Károly ügyvéd által képvisel: Stein 
és Rosenstraiisz javára M.irmorstein Jenő ellen 97 K 75 f. 
és jár. erejéig 1905. évi március 31-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 895 koronára becsült k-> 
vetkező ingóságok ti. in. vegyes bolti árucikkek nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kit járásbíróság 1905. 
évi V 111/2. sz. végzésé folytán 97 kor. 75 till. tőkeköve
telés, ennek 1905. január 26-tól járó 5*/e kamatai */,«/„ váltó- 
dij s midig összesen 26 kor. 60 tűiéiben biróilag mar meg 
állapított költségek erejéig Nagymihályon alperes Martnor- 
stein Jené lakásán leendő me/t.ut i-ára 1905 Juliul hó 
20-án d. U 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly’ megjegyj«tyzéssol hivatnak ineg- 
Imgy az érintett ingóságok az. 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. $-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén hordáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és h-líllfoglalt ittak s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Költ Nagymihályon, 19<»5. julius hó 8. napján

Pellee Jénset
kir. hir. végrehajtó
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Jtorunk legnagyobb találmánya! Jehér !! 

izzófényt előidéző ;'

EXCELSIOR.
Na&yobb világosság és petróleum megtakantas!! ;;

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két | j 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na- ] ; 
gvobb lámpáknál 3 darabot), bol az Ex- i > 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a j 1 
lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oly világos, 
légszesz-izzófényhez hasonló lánggal ég. | j 

: : 30 60 százalék petróleum megtakarítás : : 
A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a ] [ 
robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
mint a használt lámpabél, amit 3 hónapra ] ' 

számíthatunk.
jFlra darabonként 20 fillér 10 kr. i 

Kapható: !!

GOLD TEIN ADOLF üzletében :
NAGYMIHÁLYON X***
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomá 
sára hozni, hogy helyben 10 év óta fennálló 

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár ; 
épületébe helyeztem át és azt a mai kor lég 
messzebbmenő igényeinek megfelelőm rendeztem 
be. — Miitermem részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkal 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetin , ’ 
hogy az esetleges megrendelést két a legpontosab 
bán, művészies kivitelben és legjutányosabban esz 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra ered, li 
színekben ; tájkép, alkalmi- »•> társas-fel
vételek. semi-email képek okkerekbe, fény
képek üveg és porcellánra. diapositivek 
a legjutányosabbaii. Kívánatra árfelemelés nélkül 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a u. é. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kiváló tisztelettel

IRosenberg Jterman
fényképész.

Szobránc-gyógyfürdő Ungmegyében.
Glaubersos. hideg, kenet, sós viz Gyomor- és májbetegek 

— magyar Karlsbadja ■■■=

Eürdóidény: május 15-töl szeptember 15-ig. 
Elöidény : május 15-töl junius ho 15-ig Utóidény: 
augusztus 16-tól szeptember 15-ig.

30% árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- 
és bél bajoknál s alhaspangásoknál, makacs szék 
rekedéseknél enyhén, oldólag hat, máj bajoknál, epe- 
homok < s epekövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, 
szédülések, hüdések. gutaütési rohamoknál vérle- 
vonólag, fólszivólag hat. csuzos s kös'.vénye* bán 
talmiknál o kór okozta • rjési termékekre, elrakó 
dósokra az ízületekben, azok oldására és kikiiszö 
bölésére hat. Kövérség, sz .. .hájasodás ellen, czu 
korbetegséueknél, ves» bajosoknál úgy a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat, Ízület- és csontbántalinakat kedvezően ősz 
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és méh közötti izzadmányok, hashártvM izzadmá- 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hat. _ Vasúti állomás hz Alföld cs Pest felöl |ö 
vöknek Ungvár. a felvidék és illetve Kassa felöl 
jövőknek Nagymihaly, honnan kényelmes bérkocsi
kon 1 és fél óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használható. Ara. egy 
nagy láda 40 üveggel 14 korona, egy kis láda 2il 
üveggel 8 korona. A viz a vasúton szállítási ked 
veztnényben részesül. —Megrendelések és tudnko 
zódások : Szobrancz gyógyfürdő igazgatóságának, 
Szobráncz gyógyfürdő ciinzendök. Posta s tavirds 
állomás helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos. A fürdöigazgatÓBÁg.

••••••••••••••••
•

Állandó, észszerű és ügyes reklámozás • 
minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- • 
latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető • 
eleme. — II o g v a n, hol és m i k o r hir- • 
dethető a legsikeresebben, legjobban és • 
legolcsóbban, megtudható az *

•

<••••••••• A REKLÁM
• •••••••••••••••• •

i JRltalános tudósító
hirdetési osztályánál •

tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő • 
BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. *

• 
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- • 
ismeretességgel, pontossággal és olcsón • 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat • 
az összes budapesti, vidéki és külföldi la- • 
pókban és naptárakban. •

Költségvetések és tervezetek ingyen ! 2

I

Jt

A »Pesti Napiba 
aj karáoaonyi ajándéka.

> Modern Magyar --------------
:---------------- Festőművészek
I a czime az uj kiadványunknak, melyet ' 
; luoő. évi karácsonyi ajándékul szántunk
> t. előfizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk í 
I noha folytatása és kiegészítő része lesz a ' 
; Magyar Festőművészet Albumá-nak, még
> is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog-
I falatja lesz a modern magyar festőművészet ; 
* remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé •
> kaink is a magyar irodalmat és magyar ! 
I művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy ; 
; értékű diszinüvek százezernyi példányaival
» terjesztve el a magyar költészet és festő- 
’ művészet nagyjainak alkotásait. A remek ; 
‘ müvek e díszes sorozatát folytatja most a <
> „Pesti Napló" uj és minden eddigi ttján ' 
; dókát túlszárnyaló diszmiivel : a Modern

Magyar Festömüvészek-kel.
; Ötven nagyszabású festményt szemeltünk
> ki a modern magyar festők alkotásaiból. ; 
’ nagyrészt nirsieri kivitelű mülapokon és ; 
gyönyörű, több színnyomású képekben.
Ezenkívül be fogjuk mulatni e miiben ' 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát.

1 Ezt az uj, páratlan diszü ajándékot meg-
> kapja karácsonyra állandó előfizelőinkön 

kívül minden uj előfizető is, aki mostantól • 
kezdve egy evre megszakítás nélkül a

. Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és ; 
negyedévi ukint, sőt havonta is eszközölhető. 1

; Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 • 
kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. ■

> 40 f. Mutatványszámot szívesen küldünk.
Tiszteiéit. I : a Pesti Napló kiadóhivatala. ;

Kiérj ezr

egészen ingyen
zomanezozott edeny kepes árjegyzéket.

I’róliarcndelmény : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 frt 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 fit 50 krajcár és egv 
teljes zománcozott mosdókészlet, inelv áll: la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és fogkefetartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok; ingyen csomagolás után

vétel mellett.
KOHN. gyári raktar. Budapest, Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim : Kohn, edénygyári raktár, Budapest.

CLAYTOPs & SHUTTLEWORTHlc"
lliidíi pei*t, Vöczl-körút G8, 

által a le<jutányosabb Arak mellett ajAnltatnak 

Locomcbil és gőzeséplögépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
tisztító rosták, konkolyozók, kaszaló- és aratógepek, 

szénagyüjtok, boronák, sorvetogépek, Plánét jr 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza 

k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczél ekék, 2 és 3 vasú ekék es minden J

egyéb gazdasági gépek.

Nyom. Landesinan B. könyvnyomdájában


