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A közigazgatás áilamositása.
Újabban megint aktuálissá lett a köz

igazgatás államosításának kérdése. Volt idő, 
mikor az egész magyar közvélemény csak
nem egyhangúlag követelte ezt a nagysza
bású reformot, benne látván egy jobb és 
olcsóbb közigazgatás biztosítását. Széli Kál
mán alatt történt meg a közigazgatás úgy
nevezett egyszerűsítése, a számvevőségek 
államosítása s ezt akkor joggal tekintették 
az első lépésnek a közigazgatás államosí
tása felé. Azóta azonban változott a felfo
gás. Bízvást állíthatjuk, hogy csaknem mind
azok, akik még egy-két év előtt lelkes hí
vei voltak az államosítás eszméjének, most 
határozottan ellene vannak. Oka ennek a 
felforgatott politikai viszonyokban keresendő 
és ez az ok éppenséggel nem kicsinyelhető. 
Ezt az okot elfogadjuk mi is és kijelentjük, 
hogy nekünk a közigazgatás teljes államo
sítása mindaddig, mig teljesen ki nem épült 
a magyar nemzeti állam, nem kell.

Soroljuk el azokat a jogos kifogásokat, 
melyeket a mai közigazgatás ellen felhoznak.

Az első jogos kifogás az, hogy a leg
több vármegyében és törvényhatósági jog
gal felruházott városban egyes famíliák ke
zében van minden hivatal és minden befo
lyás. Apáról fiúra száll a közigazgatási kar
rier, a legerőszakosabban érvényesül a pro
tekció és tobzódik a klikkrendszer. Az egyes 
hivatalokra nem azokat választja rendsze
rint a sógorság, komaság, protekció és pak

T A R C Z A. 
Budapesttől Hamburgig.

Az ifjú korban mesés gyorsasággal fel
épített fellegvárak a kenyérérti küzdelemben a 
mily gyorsan felépülnek, oly hamar dőlnek 
romba is; az első hideg szél, mely az ifjú éle
tet éri, alapkövestől elsodorja az iílusióval ösz- 
szeragasztott vár legkisebb kövét is. Vajmi ke
vesen vannak az ifjú építőmesterek között, kik 
a fellegvárnak alapkövei valóságban is meg
próbálták volna lerakni, meggátolja őket, azaz 
apáinktól öröklött régi jó szokás, hogy azon 
korban, midőn telve kellene lenni lelkületűnk
nek a küzdés utáni vágyódással, egv kényei- I 
nies hivatalról s jövendő nyugdijunkról álmo- I 
dozunk. Ha az ifjú kort meleg családi körben 
töltöttem volna el, bizonyos, hogy magam is 
igy gondolkozom s nem lettem volna kitéve 
hazámtól 10—15 ezer tengeri mértföldnyire 
ama sok életveszedelemnek, mikben az Egye
sült-Államokban s Cauada őserdeiben részem 
volt, de mikből, hála a Gondviselésnek, a ma
gyar leleményesség mindig kimentett.

A fellegvárak rombadőlése után vissza- i 
térve hnzámba, dolgaim végzése közben sokszor 
elgondolkozom, hogy bizony, megvallva őszin
tén, a magyarnak mégis csak legjobb itthon 
lenni, üe azért visszaemlékezve az átélt küz
delmekre s kalandokra, barangolásaim közben 
érintkezve a világ civilizált népeinek külön
féléivel, csak örömmel gondolok a megpróbál
tatásra, a mely rám nézve kettős haszonnal 
járt, mert egyrészt megszerezte s megbecsültté 
tette számomra a fellegvár helyeit a csendes 
hazai otthont, másrészt a magyar fajnak, ösz- 
szehasonlitva más népekkel, oly nemes tulaj

tumok alapján megválasztott megyebizott
ság, akik erre érdemesek, hanem azokat, a 
kiket hiveik feltolnak. Igv esik meg bizony 
igen sok törvényhatóságban, hogy a jó erők 
évtizedekig tengődhetnek hivatalukban, mig 
tejfelesképü üresfejü protekciósak mérföld
csizmákban haladnak előre. Sok vármegyé
ben üresfejü legénykék állanak a legfelelős- 
ségteljesebb s a legtöbb tudást igénylő hi
vatalok élén s hogy ilyen vezetés mellett a 
közigazgatás nem lehet ideális, az termé
szetes.

Másik rákfenéje a mai vármegyének a 
korupció. A sógorság, komaság révén le
hetővé van téve, hogy esztendőkön át fel
jönnek bizonyos bűnös visszaélések, amik
nek rendszerint egv-egv revolvergolyó vagy 
a bortön vet véget. Emlékezzünk csak visz- 
sza a Krivány-féle sikkasztásokra I Alig van 
vármegye, a hol a legutóbbi tiz esztendő 
kisebb-nagyobb sikkasztásokat nem követ
tek el s ezeket a pénzeket természetesen a 
közönség fizette meg pótadó formájában. 
Ugyancsak a sógorság, a komaság s a klik
kek teszik lehetővé a közszállitásoknál és a 
középitkezéseknél a kisebb-nagyobb pana
mákat és minden néven nevezendő vissza
éléseket.

Harmadik kifogás a vármegye ellen, 
hogy közigazgatása ósdi, lassú és messze 
mögötte marad például az állami hivatalok 
ügykezelésének. Tanultabb, gyakoroltabb 

| személyzetre s nagyobb hivatali buzgóságra 
van szükség. Ahol azonban klikkek és ro

donságait ismertette meg velem, mit máshol 
elvétve igen, de általános faji tulajdonságként 
hiába keresünk. Mi, nemes fajunk sajátosságát 
összevetve, a világ legkiválóbb népe vagyunk.

Ifjúkori hőseink a bennünk rejlő termé
szet szerint különböző tereken viszik végbe 
kalandos vállalkozásaikat; egv részük Werné- 
vel barangol öt hétig a léghajón, mig másik 
rész Észak-Amerikában a Hudson folyó mel
lékeit keresi fel és •Sólyom szcm<-mel s más 
indián hősökkel vívnak véres harcokat. Kike
rülve az iskola padjai közül, hőseinket ott fe
lejtjük Amerika prairién, de nap-nap után ol
vasva az amerikai csodás világról, vágyódunk 
megismerni azt az életet, a mely a mienktől 
mindenféle nyilvánulásaiban olyannyira elüt, 
hogy bizony hosszú időbe kerül, inig levetve 
magunkról az óvilágból hozott szokásainkat, 
telivér Yanke-kké leszünk a grinekből. •Grin«- 
uek, azaz zöldnek hívja az amerikai a beván
doroltakat gúnynéven addig, mig európai szo
kásaikat le nem vetik. Azt hiszem a mai kor
ban, midőn az eredetinek s bámulatosnak szem
lélete mélyebb nyomokat hagy lelkűnkben, mint 
a szépnek élvezete, joggal lehetne a régieknek 
eme mondását: •Nápolyi látni és csak azután 
meghalni< oda módosítani Amerikát, de kü
lönösen New-Yorkot látni a maga 20—30 eme
letes felleghorzsoló házaival, 30 kilométer hosz- 
szu utcájával s csak azután meg — nem halni.

Ismereteimet kiegészítve m. kir. állami 
ménesintézeteknél szerzett tapasztalatokkal, el
érkezettnek véltem az időt hogy rági vágya
mat az Egyesült-Államokba való kiutazást és 
az olt való megtelepülést megvalósítsam. I li 
podgyászoin összeállítása nem okozott nagy 
gondot, habár e tekintetben a jó tanácsnak igen 
nagy hasznát vehettem volna, mert az óceán 
átgőzölése közben, nélkülözve az elkényeztetett 

konsági kötelék döntik el, ki milyen hiva
talba kerüljön, ott laza a szubordináció s a 
munkakedv nem megy érdemszámba.

Az állami közigazgatás mindenesetre 
radikálisan orvosolná mind eme ' bajokat, 
rend, fegyelem és hivatali buzgóság költöz
nék be az államhatalommal együtt a vár
megye kúriáiba.

Van azonban az éremnek egy másik 
oldala is. És pedig az, hogy a mai várme
gye dacára az ő fogyatékosságainak, beve
hetetlen sánca az ősi magyar alkotmány
nak. Nagyon jól tudjuk, hogy jöhetnek sze
mélyek, jöhetnek kormányok, amelyek meg
rendítik az alkotmányunkba vetett bizalmat 
s országunkat elnyomni, letiporni akarják. 
A törvényhozás, melyet minduntalan haza 
lehet küldeni, nem elég erős az alkotmány 
megvédelmezésére, de az ősi vármegye, a 
mint látjuk még mindig elég erős arra, hogy 
az élethal.il támadásokat visszaverje. Nem
zetünk fennmaradása még mindig nem nél
külözheti azt az erőt, amely a vármegyék 
ellentállásában rejlik; az állami közigazga
tás pedig egyszeriben megfosztaná a nem
zetet ettől az erőtől, amely nélkül bizony 
még ma is elpusztulhatna az ország.

Ezért van szükség a vármegyére, illetve 
a törvényhatóságok autonómiájára.

Ellenben van egy biztos, radikális mód, 
a mely niellett a vármegve-közigazgatást 
ideálissá lehetne tenni anélkül, hogy auto
nómiáját elveszítené.

Ez a mód az általános és titkos vá-

magyar gyomornak szükséges dolgokat, annál 
többel kellett szenvednem a tengeri betegségtől.

Az esztendők óta várt nap elérkezett! A 
Gondviselés oltalmát kérve, az ifjú kor gondat
lanságával ülünk a berlini gyorsvonatra. Az in
dulást jelző Iflttv felhangzik! Vonatunk méltó
ságteljes dübörgéssel vág neki a berlini 19 órai 
útnak. Az utazás kezdetén elmerengve a hosz- 
szu esztendők különböző eseményein, vonatunk 
észrevétlenül éri el a Kárpátok bérceit s az éj 
csendjében a fenyvesek rengetege között le Szi
lézia rónái felé haladva, a kerekek kattogva 
dörzsölődnek a fékezőhöz.

Heggel 3 órakor Oderbcrgben vagyunk. Az 
osztrák határon leróva modern adónkat, ké|»es 
lapot küldünk barátainknak. Hogy itt már tel
jesen külföldön vagyunk, vehetjük észre abból 
is, hogy a várótermekben Európa összes nem
zeti nyelvén ki van Írva, hogy pénzt lehet be
váltani, csak édes hazánk nyelvén, magvarul 
nincs. Eldugva a vám alá eső tárgyakat, a né
met finánc vizsgálódását hideg nyugalommal 
fogadjuk. Málháink összeturkálása után beülünk 
a német gyorsvonat kissé kényelmetlen kocsi- 

| iáiba és keresztül robogva a mézeskalácsosok 
Mekkáján, Hatiboron, majd Boroszlón, minden 

( különös úti esemény nélkül érkezünk Berlinbe.
A hosszú út fáradalmait kipihenve, egv 

jobb étterem felé vesszük utunkat; megtév'c 
rendelésünket a »Herr Oberkellner<-nél — ez 
a német pincei hivatalos cime — kíváncsian 
várjuk ebédünket. Azonban a világon talán leg
inkább elkényeztetett gyomrunk nagyon gya
núsan szemléli az első fogást, a hideg, éties 
sörlevest, fenekén úszkáló mazsola szemekkel. 
A legjobb szakács, az éhség segítségünkre jön 
s a sörleves után a |>áratlan jó magyar kony
hára es a tegnapi bucsulakománkra gondolva 
fogyasztjuk tovább az édes mártással elkészi- 
tett sertéskarajt.

Lapunk mai izáma 4 oldalra terjed.

%25c3%25a9lethal.il


lasztói jog, amely nemcsak képviselő-, ha
nem a törvényhatósági választásokon is ki 
lenne terjesztendő. Azok a megyebizottsági 
tagok és hivatalnokok, akiket az általános 
titkos választói jog alapján választanának 
meg, megszabadulnának a rokonság s klik
kek nyűgétől, mert ahol maga a nép vá
laszt közvetlenül, ott tisztának kell marad
nia a léleknek — és a zsebnek. x.

Föispáni beiktatás.
19<)5. november 27.

város mély gyászban van, a merre csak 
nézünk, fekete zászlókat látunk. A vármegyeháza 
ormáról is leng a gyászlobogó. Pedig törvény ha 
lósági gyűlésre jöttek össze a bizottsági tagok. Meg 
is tartották a gyűlést, csakhogy a városi színház 
bán és nem a megyeházán.

Gyászkeretbe foglalt plakátok megmagyaráz
zák a nap jelentőségét. Főispánt beiktatásnak kel 
lett lenni és ezért tűzték ki a fekete zászlókat .'

Idők jele .’ Máskor a vármegye ünnepi disz- 
ben volt, most gyászt öltött, hogy főispánját be 
kellett iktatni.

Mintegy 500 bizottsági tag gyűlt egybe a 
vármegye székhelyén és ezek közül BoZZman Káz 
mér porosz származású krasznibródi lakos volt az 
egyedüli, a ki szembe mert helyezkedni a vár 
megye közönségének elhatározásával és megjelent 
a főispán által törvénytelenül egybehívott gyűlésen. 
Wollman Kázmér a krasznibródi gyászvitéz kegyes 
színe előtt tette le Pallavicini a föispáni esküt.

A bizottsági tagok a városi színházban tar 
tott gyűlésen az eskületételt törvénytelennek nyil
vánítván, az összes alkotmány védő határozatok ér 
vényét megújították.

Pallavicini megyefőnök ur, a kinek szemé 
Ivét 160 csendőr és 200 huszár őrizte, másnap 
28 án titokban elhagyta a megye székhelyét és a 
fővárosba utazott. Egyesek szerint, hogy lemondó 
sát benyújtsa.

VEGYES HÍREK.
— zí jönzolgabirői hivatalból. Szalay 

Lórin ez in. kir. pénzügyi tanácsos e hó 29 én a 
nagymihályi főszolgabírói hivatal ügykezelését a 
legapróbb részletekre kilerjedőleg megvizsgálta. A 
tanácsos a tapasztalt rend, pontosság s helyes ügy
kezelés felett megelégedésének adott kifejezést.

— A rilágitán immár állandó, a villamos 
lámpák úgy az utcákon, mint a lakásban kifogás 
talanul működnek. Napról-napra többen vezettetik

Gyönyörködve a német főváros páratlan 
éjjeli életében, megnézve a német harci tette
ket, mindenfelé hivalkodva dicsérő nemzeti em
lékeket, a tengeri utazás élvezeteire gondolva, 
több napi tartózkodás után sietünk elhagyni 
Berlint. A hamburgi négy és fél órai gvorsvo- 
nati utazást élénkké teszi a Kínába induló né
met tisztek zajos vidámsága. Hamburg közelébe 
érve, kutatva keressük a tengert, de e tekin
tetben csalódunk, mert az Élbe Hamburgtól 
3—4 órányira szélesedik ki csak annyira, hogy 
ott már a tengert véljük szemlélhetni. Jegyün
ket a »Hamburg American Line« társaság iro
dájában rendbe hozva, melynek megváltásával 
lakás és reggeli élvezete is’jár hajónk indulá
sáig, a számunkra kijelölt szállodába vezet ka
lauzunk, honnan felséges kilátás nyílik a re
mek Alster tóra. Két napig tehát elegendő időnk 
van, hogy a kikötői élet ezerféle változatossá
gában gyönyörködhessünk. Fel is használjuk 
ezen időt, mert napközben többnyire a kikö
tőben tartózkodunk, este pedig kígyulva a ha
jók lámpáinak ezrei, órák bosszant elmerengve 
nézzük a vizen csilláink) mozgó fénypontokat. 
Hamburg igen kedves város, lakóinak kedélye 
— érintkezve a világ különféle hajós népeinek 
számtalanjával — teljesen elüt a rideg, gőgös 
poroszétól. A város közepén fekszik a remek 
Alster tó, rajta benyúló mulatóhelylyel, körü
lötte szép épületekkel, igen bájos külsőt köl
csönöz neki. Barangolásainkban ráakadtunk a 
régi Hamburgra is, hol velencei módra a kes
keny csatornákból nyúlnak fel az u német stilü 
kereskedői áruházak.

Van Hamburgnak egy különlegessége is, 
a matróz-negyed, éjjel veszedelmes hely, hol 
az egvmás hátán lévő alacsony füstös korcs
mák fala tanúja a hónapokig tengeren levő és 
hazaérkezett matrózok vad tivornyáinak. 

be lakásaik és üzlethelyiségeikbe a villamosságot, 
úgy hogy rövid idő múlva a villamos világítás úgy
szólván minden házban be lesz vezetv«. A híva 
talok küzdi eddigelé csupán a postahivatalba ve
zették be a villanyt. Reméljük a vasul is neinso 
kára követi a posta példáját,

— Az izr. noegylet bálja január hó ti án 
lesz. A vigalmi bizottság már o napokban fogja a 
prograiumot megállapítani. Értesülésünk szerint 
l)r. Hiibzch Mór a jeb s operaénekes, kit alkalmunk 
volt már e nyáron meghallgatni, szintén közre fog 
működni az estélyen és ez már egymagában véve 
' lég garancia arra, hogy az estély sikerülni fog.

— l)r. Denikó Kálmán, mint a fővárosi
I lapokban olvassuk, föispáni állás betöltésére van 

kiszemelve. Mint a Pesti Hírlap Írja, Borsod vár 
megye kormányzását akarja Kridóffy reábizni. A 
hir megerősítési o szorul és mi fenntartással kö
zöljük azt.

- 17 jogtudor. Brügler Miksa ügyvédje 
lölt a jogtudományi utolsó szigorlatot a kolozsvári 
m. kir. egyetemen letevén, szombaton jogtudorrá 
fog avattatni.

— A t(inHót ént illet entélye szombaton 
lesz megtartva és igen sokan készülnek a nagy
szabásúnak ígérkező mulatságra. Derék tanítói ka 
runk mog is érdemli, hogy közönségünk a jóté- 
konycélu előadást minden tekintetben pártolja. A 
hangverseny műsora a következő: — 1. „Vár és 
kunyhó4 melodráma, Báró Eötvös József költőmé 
nye, zenéje Staab Lénárdtól, szavalja Gosztonyi 
Mariska, zongorán kiséri Fait Ilona. 2. „ön is be
teg ?“ monolog, Tclekes Bélától, előadja Kdspár 
Gizella. 3. „Humorisztikus felolvasás" 4. „A 
baleset4 dialóg Gabányi Árpádtól, szereplők Buday 
Nelli és Kneíszl Emil.

— Andrán napja. A mai nevezetes a 
névünnepek sorában. A boldog jövőt váró leányok 
az este ólomöntéssel fürkészték ki. hogy ki lesz 
az, a ki majd a farsangon kérőül fog fellépni ; 
azután meg sok egyebet is kimagyarázni véltek 
az ólomfigurákból. Tegnap este pedig több háznál 
ülték meg az András napot, minden jót kívánva 
a vendéglátó házi urnák. — Ez alkalmat felhasz 
nálta a főszolgabírói hivatal személyzete is, hogy 
hivatalfőnökét, Bajusz Andor főszolgabírót iidvö 
zölje. Testületileg jelent meg a személyzet a fő 
szolgabiró előtt s névnapja alkalmából szerencse 
ki vénátokká! elha mozta őt.

Enküvii. Tavassy Gyula munkácsi in. 
kir. h. főhadnagy, in. hétfőn esküdött örök hűséget 
L'ngszennán sámsoni Pólyák Ida kisasszonynak.

— Betörének. Kedden éjjel a nagymihályi 
állomás leadási pénztárhelyiségeibe ismeretlen tét

A hajóraszállás napja elérkezett! A ha
jóstársaság által rendelkezésünkre bocsájtott 
kocsi már 6 órakor a kikötőbe visz bennün
ket ; a német kávé és jó adag margarinos vaj 
elfogyasztása után izgatottan foglalunk helyei 
kocsinkban; egy negyedórái kocsizás után meg
érkezünk a kikötőbe; a fedélközi utasok be
szállása már javában folyik s mivel egy buda
pesti bank ezreit sem visszük magunkkal, a be
szálláskor nyugodtan sétálunk el a rendőrbiz
tosok és detektívek sorfala között. A beszállás, 
hajósnyelven behajózás 6 órakor megkezdődve, 
az utasokkal együtt az utazó ládák százai tűn
nek el bámulatos gyorsasággal a hajó belsejé
ben , hét órára a hajó teljesen készen van az 
indulásra.

Most izgalmas pillanatok következnek. A 
parton levő rengeteg embertömeg közül sokan, 
hogy magukra vonják a hajón levő hozzátar
tozóik figyelmét, az óriási váróterem ablakaira, 
a táviró oszlopokra kapaszkodva és kendőket 
lobogtatva kiáltanak át hozzánk érthetetlen 
nyelven búcsúszavakat.

Egy éles síphang visít végig a vizen, mire 
bevonják a hajó hidat, mely bennünket még a 
biztos száraz földdel összeköt. A 'Hamburg 
American Line« kikötőhelyének minden talpa
latnyi részét ezer és ezer ember foglalja el.

Hajónkon mindenki a fedélzeten tartóz
kodik, hogy esetleg hozzátartozóinak egy talán 
utolsó »Isten hozzád*-ot inthessen. Megszám
lálhatatlan kar, mint egv zászlóerdő lobogtat 
bucsukendőt a kikötőből és viszont hajónkról, 
érthetetlen üdvözlő kiabálás és a hajónkon itt 
ott felhangzó keserű zokogás között lassan tá
volodunk el a partról. Pár perc múlva a bú
csúzok serege, mint nyüzsgő hangvabolv, tar
kítva a fehér kendők iohogásától, ’ tűnik el a 
messzeségben. 

tesek betörtek, különös azonban, hogy semmit nem 
vittek el. Egy látszik, e betörés csak azért történt 
hogy az előbb elkövetett többrendbeli lopásokban 
a nyomozás inognehczittessék és a helyes iránytól 
a csendőrség figyelnie elterel tessék.

— Szál ókon e hó 18 án Polyánszki János 
zárt óljából valószínűleg kóbor cigányok két ser 
lést elloptak. Eddigelé a tetteseket nem sikerült 
kideríteni.

— Szélhámon annzony. Rdcz Lajos né 
nagymihályi lakos, aki régi ruhák eladásával fog 
lalkoz.ott, az elmúlt héten Horváthy Győzőné posta 
tiszt nejétől több ruhát azzal vett át, hogy azokat 
eladja s a kapott pénzt be fogja szolgáltatni. Csak
hogy a furfangos asszony több helyről szedett ősz 
sze ruhát és ruhástól együtt Rimaszombatra szö
kött. A csendőrség távirati megkeresésére a sik
kasztó nőt letartóztatták Rimaszombaton s a helyi 
bírósághoz fogják kisérni.

— Helyreigazitán. A következő sorok köz 
lésére kérettünk fel:

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Becses lapjának legutóbbi számában „Erzsé 

bet gyászüniiepély Laborcszögön* a valósággal el 
lenkezö közlemény jelent meg, melynek helyesbi 
lesére, mint a laborcszögi állami iskola igazgató 
tanítója illetékesnek tartom magain és tisztelettel 
felkérem a tek. Szerkesztő urat ennek közlésére.

A gyászünnepéiy jelentőségét és Erzsébet ki 
rályné életét a bevezető „Hymnus** eléneklése után 
alulírott igazgató tanító ismertette. Ez után több 
növendék szavalt s az ünnepély a „Szózat** elének 
lésével végződött. A gyászünnepélyt a Tanítótes
tület és nem Virág Péter rendezte. Az ünnepélyen 
sem főtiszt. Karczub Pál iskolánk gondnoksági el
nöke, ki mint vendég jelent meg, sem Virág Péter 
tanító beszédet nem moudott.

Helyreigazító soraim közléséért köszönetéin 
nyilvánítása mellett vagyok

Laborczszögön, 1906. november 27 én
Tekintetes Szerkesztő úr tisztelője:

Lewandowski Jenő
áll. elemi iitkultii igazgaUi-lanitá.

*

Szívesen hozzuk e helyreigazítást és a ina 
guuk részéről csak azt jegyezzük inog, hagy mi 
e hírt kaptuk és jóhiszcmiileg közöltük azt. Arra, 
hogy valaki tudva valótlanságot írjon, hogy ben 
Iliinket és a közönséget félrevezesse, netn számi 
toltunk. Hogy a hir beküldője ily Ízléstelenséget 
képes elkövetni, nőm is tételeztük fel.

— A (/yorK/üzil Áldozata. A gilszécsi 
AllomAsfónöknél szolgálatban lévő Juratko Józsefné 
26 éves cseléd e hó 26 án a gondjaira bízott gyér-

Kijutva Hamburg belső kikötőjéből az elénk 
táruló s ránk szárazföldi lakókra fokozottabb 
mértékben Itató bámulatos tengeri, illetve vizi 
panoráma feledteti velünk az indulás szomorú 
pillanatait. Hajónk vígan szeli Cuxhaven felé a 
hullámokat s mérsékelve az i-.szaki tenger fe
lől jövő hideg szelet egy korty féltékenyen őr
zött hazai kisüslön égetette!, a fedélzet jobb
oldali részén foglalunk helyet a kényelmes lía- 
jószéken, hogy gyönyörködve szemlélhessük az 
Élbe jobb partjának felejthetetlen természeti 
szépségét. A folyó kezd tengerré kiszélesedni, 
a balpart már csak homályosan tűnik fel sze
meink előtt, míg a közeli jobb part szelíd haj
lású, erdővel borított oldalt képez. A zöld ke
retből meggazdagodott kereskedők és nyuga
lomba vonult hajóskapitányok bájos villái, mind 
megannyi édes kis fészek mosolyognak felénk 
piros vagy zöld fedeleikkel, mindegyikhez egy- 
egv darab partrészlet is tartozik, hol az elma
radhatatlan fürdőház, hozzá láncolva a vitorlás 
jacht, foglal helyet.

Ilv édes kis tanyával fellegváramat szíve
sen elcseréltem volna.

Két és fél órai hajózás után kapitányunk 
türelmetlenül látcsövezi a folyót és valóban a 
messzeségben, a mély vizeken horgonyzó hajó
óriások lomha testükkel kezdenek feltünedezni. 
Hajónk kapitányának figyelmeztetésére a lát
csövek százai egy pontra lesznek irányítva, hol 
hosszú, széles, fekete sávból sötét füstfelhők 
gomolyognak az ég felé. Ott vár bennünket a 
Oeulschland, utazásomkor a világ legnagyobb 
és leggyorsabb oceánjáró gőzöse, lő ezer ló- 
erejü hatalmas gépével.

A nagy távolságnyira tetsző hajócolossust 
gőzösünk csakhamar megközelíti, már egészen 
jól kivehető a több emeletnyi magasságú ha
talmas hajótest, számtalan sor kerek ablakkal, 



mekek részére a konyhában tejet forralt. Midőn 
a szeszes kannából a forralóba akart tölteni, a 
kanna a már égő (orraiéhoz ért és e közben ex 
plodált. A cseléd ruhája tüzet fogott és lélek jelen 
létét veszítve, belátott a főnök lakásába, ahol a 
háziasszony két gyermeke és egy másik cseléd 
leány volt, akik rémületükben az é;ő ruha láttára 
kifutottak. A nagy lármára előkerült állomási őrök 
siettek a szerencsétlen cseléd megmentésére, aki 
azonban már annyira összeégett, hogy másnap 
égési sebeibe belehalt.

— Topolyán község lakói restellik a dol
got, hogy községük az egyedüli az egész várni e 
gyében, a melyiknek tót elnevezését meghagyták. 
Több magyar érzésű topolyáin erre elhatározta, 
hogy a képviselőtestület elölt indítványt tesz a 
község nevének megváltoztatása iránt. Jóleső ér
zéssel konstatáljuk e tényt és reméljük, hogy To 
pólyán magyar hangzású nevet fog kapni.

— Faárverés. Nt elmúlt héten Mezőlabor 
con nagymennyiségű miifa került árverés alá. Az 
árut galíciai kereskedők elég magas áron vették 
meg és el is szállították. A legérdekesebb a dolog 
bán az, hogy e fa ismét az országba kerül rend 
szerint vissza, csakhogy kétszeres árban.

— A homonna —sztakcsini vasul. A 
kereskedelemügyi miniszter dr. líudnydnzzky Jenő 
budapesti ügyvédnek az államvasutak Homonna 
állomásától Lácfalva, Hazsina, Nagykemence, Módra 
Cirókahosszumező, Cirókabéla és Szinna községek 
határain át Sztakcsinig vezetendő rendes nyomtávú 
vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy évre 
megadta.

— Modern hirdetési iroda. Úgy a bel 
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „A1 
(alános Tudósító* hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság
gal teljesiti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg 
termelte a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet-körut 41. szám alá helyezte.

— Mint minden évben, úgy az idén is 
nagy értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al 
bumaival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak 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* cimii albumot fog küldeni előfizetőinek, 

lakószoba átmérőjű négy hatalmas kéménynyel 
s a hajó fenekébe beépített torony magasságú 
két acél árboccal.

De a Deutschlandon is észrevették gőzö
sünket s az Óceánja ró hajók fejedelme udva
rias figyelemmel üdvözlőt bömbölt a jövevé
nyek felé, a rettenetes hang végigzugolt a vi
zeken. A hajó kürtjeinek a zúgása megrezeg- 
tetle szivünket! S valóban érezve, hogy itt a t 
végleges válás pillanata, egész bensőm össze- | 
szorult és kedves hazámra gondolva az őszinte 
fájdalom könyei csendesen peregtek végig ar
comon.

Kis hajónk egész közel libben rokonához 
az óriási oceánjáróhoz, pár pillanat s a Deutsch- 
landra álszállva, az utolsó kapocs is elszakad 
talán örökre, mely bennünket Európához köt. 
Pilláinkon még ott rezegnek a fájdalom köny- 
cseppjei s e felejthetetlen percekben, midőn 
az indulás keserve összeszoritja szivünket, fel
harsan a hajó zenekarának a kegyelet e pilla
natait sértő német indulója I

l’gy hiszem, ezen áhitatzavaró hangokra, 
midőn kis biztatásra zokogni volna kedvünk, 
már sok jó magyar ököl szorult keményen ösz- 
sze, hogy szétüthessen a banda tagjai között. 
De felharsan a kapitány vezényszava; az iz
mos matrózkarok robogva tobják át hozzánk a 
hajóhidal, sietünk fel rajta, közben elhaladva 
a hajó zenekara mellett, őket a szuhaji malom 
sorsára kívánva igyekszünk a hajó belsejébe, 
hogy kabinunkban a kényelmesebb helyet fog
lalhassuk el. Gálfalvy János.

melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényb 11 és tartalomra né/.v. 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat 
ványszámol szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Előfizetési /‘elhívás. Mindenki olvassa 
.A Polgár4 politikai napilapot. A Polgár inegje 
lenik mindennap reggel, vasárnap és ünnepnap után 
is rendkívül bő és gazdag tartalomban. 1‘oigár 
programmja a demokrácia, a radikális szabadel
vűdig, a szociális igazság. Hangja szabad s nyílt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztője Dr Vdzsonyi Vilmos országgyűlési kép 
viselő, ki publicisztikai működését kizáróing e lap 
nak szenteli. Cikkeit, tárcáit hazánk lógj !• -sebb 
Írói írják. A tárcarovatban egyébként hazai Íróink 
legjobb elbeszélései mellett nap nap után egy egy 
kitűnő külföldi novellát talál az olvasó. A Polgár 
tartalma élénk és tarka. Hírei és tudósításai meg 
bízhatók és kimeritóek. A nap teljes krónikáján 
kívül szórakoztató, derűs olvasmányt is bőven ad 
az újság, humoros cikkei szatirizálják a nap eső 
menyeit s derűs élvezetül szolgálnak az olvasónak. 
A Polgár „Szociális ügyek* címen külön gazdag 
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedveskedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö 
nyörii kiállítású Naptárral ajándékozza meg őkel. 
„A Polgár Naptárau 250—300 oldalon, művészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb Íróink 
elbeszéléseivel, költeményeivel és karcolalaival fog 
megjelenni. „A Polgár Naptárát* megkapja minden 
előfizető. A Polgár előfizetési árai, melyek ellené 
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évre 16 K 
félévre <S K. negyedévre 4 K. Egy hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal : Buaapest. VII. Eötvös-ulea 37. sz. 
1905. nov. 1 tői pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

— Az egészség előmozdítása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp- és élvezeteik kék 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is. 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányé 
san hat a sziv 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 a/t tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel 
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s r«n 
dezoft 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.

I’hIoI '.m Nzerko-ztn: Dr. Kállai József.

Aki kitűnő teát óhajt, 
Aki gyengélkedő, 
Aki vérszegény, 
Aki álmatlan, 
Aki kövér,
Aki sovány, 

de különösen aki egészséges, ne mu
lassza el saját érdekében a kitűnő 
hatásúnak elismert valódi angol 

IDEÁL RUM 
különlegességet használni.

1 liter ára 3 Isoroxia.
Kapható

BUCSINSZKY LAJOS üzletében
Nagymihályon.

DeákJenö 
= fogtechnikust 

nagymihályon:
Műterem =*

a Rakoczy-utczan.'

Készít minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat amerikai módszer szerint, 
gyökerek eltávolitása és szájpadlás nél
kül. Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak. Készít por- 
cellántöméseket, melyek ugv sziliben, 
mint erőben, a fogéhoz hasonlítanak.

Vasúti menetrend.
— érvényes 1905. október 1-töL —

Indul Nagymihályból:

Budapest felé
Heggel 5 óra 31 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé
Reggel 5 óra 34 perez,

j Este ti óra 03 perez.
Mező-Laborcz felé

Délelőtt 9 óra Ili perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 9 óra 52 perez.

Érkezik Nagymihályba : 

Budapest és Kassa felöl 
Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 9 óra 47 perez.

Mezó-Labmra felöl
1 Reggel 5 óra 29 perez.
[ Délután 2 óra 52 perez.

Este 5 óra 58 perez.

ISZÁKOSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporból. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
n világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly c en 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá 
rok és ügyes üzletemberek lettek.

Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség 
mentesen küld, hogy így bárki is meggyőződhes
sen biztos hálásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
Bégre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. sz.
Vágja ki ezen tixel vényt 

én küldje még ma az. intó. 
zetnek. ^Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok PJ fillérre bér- 
mentsaitendnk).

COZA INSTITUTE
(Dopt. 497.)

62, Chanoery Lnne. 
London, Anglia.



Vezérszó:

EICHENBAUM LIPÓT
B VT B

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36 (Saját ház)

Van szerencséin a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é, közönséget van 
szerencsém tisztelettel meghívni

BOTORRAKTÁRAIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerű bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — réasletfizetésre is — kaphatók.

Bakiáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

Minden darab szappan a Scliicht névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől —=—•

Schicht-szappan!
(Szarvas vagy kulcsszappan)

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

fButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 25.000 koronát fizet Schicht György cég
Aussigban, a ki bebizonyitju, hogy szappana 
a rSchicht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

| „HATTYÚ" Nagy Gőzniosó-Intézet. i I Lr
lí n

Üzletmegnyitás. RÍ In ru ji
L_ Ir Van szerencsém Nagymiháty és vidéke ru
■ Tisztelettel van szerencsénk Nagymihálv és vidéke nagyérdemű közön- ■ 11 nagyérdemű közönségét tisztelettel értesíteni. J

ségét értesíteni, hogy Nagymihályon (Laborczszög) -gv a mai kor igényeinek tel- ji bogv Nagymihályon Kossuth Lajos-utca 40. u
■ jeseu megfelelő ■ i I

amerikai módszerü í l1 n. röfös, férfi- és nói-divat, n■ Gőz moso-intézetet ■ Ln nj kész női felső- és alsó-ruha n■
nyitottunk, a hol szakszerű kezelés mellett, minden a fehérnemüekre nézve káros

B 1 ti' n • ÁRUHÁZÁT • li 
j]1 tisztitó és fehérítő szerek mellőzésével, ingek, gallérok, kezelők és mindennemű ■ rí nyitottam. rí1 fehérnemnek tisztítását elvállaljuk s azoknak legtisztább és legfinomabb kivitele- n Midőn mg megjegyzem, hogy dii'iin n1 rőt gondoskodunk. 1 n felszerelt raktáram, valamint legjobb és lég n

8gg gallér tisztítása 4 fillér. 8gg pár kézelő 8 fillér. i—1 rí olcsóbb áruimmal képes leszek a n. é. vevő n
■ A nagyérdemű közönség szives támogatását kérve, vagyunk ■ Lr n

közönség minden igényéit kielégíteni, aján 
iont magam becses jóindulatukba és vagyok u nj kiváló tisztelettel j I kiváló tisztelettel

BURGER MIKSA.
Öl 
Ifi 
fii
Ifi

1 BLAU TESTVÉREK L
■

a 'HATTYÚ, nagy gőzmosó intézet tulajdonosai. ■ u 
n Női ruhák mér* ék szerint is megrendelhetők

JYlosó- és Íféngesitő-Dntézet.
fi Van szerencsém Nagy mibály és vidéke nagyérdemű 

közönségéi tiszteletiéi értesíteni, miszerint Nagymiliályban 
SulyovBzky utca 7. szám alatt egv a mai kor igényeinek 
telj esen megfelelő

s fi
fi

mosó- és fényesitó 
g— intézetet —
nyitottam, ahol szakszerű kezelés mellett mindennemű fehér
neműnk mosását és fényesitésél elvállalom és azoknak legtisz
tább és legfinomabb kiviteléről gondoskodom.

Az intézetet egy Budapesten több évig működött 
szakember vezeti és a fehérneműnk ennélfogva kifogástalanul 
szolgáltatnak ki a n. é. közönségnek.

Szives támogatási és pártfogást kérve, vagyok

kiváló tisztelettel

Markovics János
mosó es fenyesitö intézet.
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Mintleniiein il

NYOMTATVÁNYOK,
ti. »i. községi-, ügy-

védi-, köz-és körjegy-

zói hivatalos, továbbá

takarékpénztári és

egyéb intézeteknél

szükségelt nyomtat rá-

nyak, báli- és laka-

dalmi meghívók, láb-

láza tok, gyászt a pok.

nérjeggi k, egyházi-.

iskolai és uradalmi

nyomtatványok, fal-

ragaszok slb. stb. a

Itgröviei bb idő alatt

pontosa >i készíttetnek

■i-'

1: LANDESMAN B.
KÖNYV. <’•« PAPIRKEKE8KEDÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34. 

í»* M í'í i'i M í>í l<t *» M *•» H Mkí W
A nagyérdemű közönség szives figyel

mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutánvosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landvmnan li.

>

1
Nyom. Landesiuan B. könyvnyomdájában


