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A protekció ellen.
A mi országunk híres arról, hogy a pro

tekció nélkül való ember nem tud menni 
semmire. Akinek pártfogói, lehetőleg magas
rangú protektorai nincsenek, az lehet akár
milyen képesített, szorgalmas és tisztességes, 
az előmenetelben mindig túlszárnyalják azok, 
akiknek — ahogy mondani szokás — Krisz
tus a pártfogójuk. Oly általános nálunk a 
protekció-hajhászás, hogy szinte belement 
már a köztudatba, hogy a maga embersé
géből aki előremenni, vagy állást kapni nem 
tud, az csak pártfogók segítségével érheti el 
célját. Meg sem botránkozunk azon, ha lát
juk, hogy igaz, érdemes köztisztviselők, a 
kiknek nincsenek pártfogói, éveken, évtize
deken át maradnak ugyanazon rangsorban, 
inig teljesen tehetségtelen, sőt gyakran a tör
vény által előirt képesítéssel sem biró egyé
nek túlszárnyalják őket. Nemcsak ahhoz kell 
protekció, hogy valamely állást nyerhessen 
el az ember, hanem ahhoz is, hogy állásá
ban megmaradhasson és zöldágra vergőd
jön. És mert nagyobbára az érdemtelenek 
szorulnak a protekcióra, a szabály az, hogy 
ezek rendszerint elnyomják az érdemeseket. 
Nemcsak az államnál és egyéb közhivata
lokban találkozunk a protekciós rendszer csúf 
kinövéseivel, hanem a magánhivatalokban 
is, pénzintézeteknél, nagykereskedőknél, vál
lalkozóknál s úgy általában a büróban. Hasz
talan hirdették kormányférfiak, az egyes in
tézmények élén álló előkelőségek, hogy a 
protekcióra mitsem adnak, a tény az, hogy 
ez a visszaélés úgy belefészkelte magát az

T A R C Z A.
Szív és dicsőség.

Abban a kis városban, ahol Gáthy Ágnes 
nevekedett, mind ösinerték egymást az embe
rek. Kevés dolguk volt, még kevesebb szórako
zásuk, igy hát abban lelték a legnagyobb örö
müket, hogy egymás dolgai iránt érdeklődtek, 
pletykáztak, intrikákat szőttek, szerelmeseket 
összeboronáltak, hitvestársakat szétválasztottak 
és jobb ügyre méltó buzgalommal munkálkod
tak azon, hogy valami valahogy titokba ne ma
radjon, rendszerint olyasmi, amihez senkinek 
sem volt köze, csak éppen annak, akit érdekel. 
Nagyon természetes, hogv mindezt az asszonyok 
cselekedték. Tudni kell ezt, hogy Gáthy Ágnes 
históriáját megértsük.

Az öreg Gáthy Sándornak négy leánya volt, 
l >k nem is laktak tulajdonképpen a városban, 
hanem künn azon a kis birtokon, ami az ősök 
nagy birtokából maradt. Az öreg Gáthy meg
őrizte ezt a darab földet, napestig dolgozott, ta
lán szerzett is volna hozzá, ha nincs oly nagy 
családja. De ez neki nem okozott gondot, bál
ványozta a feleségét, nagyon szerette gyerme
keit, s neki minden öröme igazán csak abban 
tellett, hogy ezekhez a körülményekhez képest 
jólétet és biztos jövőt szerezzen. A biztos jövőt 
pedig nem abban találta, hogy a leányait minél 

általános felfogásba, hogy onnan talán ki- 
sem irtható.

Most, amidőn egy uj rendszer, egy uj 
éra kezdi meg a tisztogatás munkáját köz
életünkben, joggal várhatjuk, hogy a pro
tekciós visszaéléseknek is gátat vessenek. 
Biztató jelenség erre nézve az, amit Apponyi 
Albert gróf közoktatásügyi miniszterről hal
lottunk. A miniszter, az elvekért való harc
ban megedzett puritán államférfit!, hü ma
radt magához uj méltóságában is és teljes 
erejével azon van, hogy nagy purifikáló mun
kájában a protekció rákfenéjét is kiirtsa. A 
miniszter nemcsak a saját hatáskörében per- 
horreskálja a protekciót, de megköveteli ezt 
minden rendű és rangú alantasától is. Meg
történt többek között, hogy az egyik minisz
teri tanácsos egy olyan előkelő családból 
származó tanítót terjesztett elébe kinevezés 
végett, akinek egy másik miniszter volt a 
patronusa. Apponyi bekérte a pályázók dip
lomáját s látván, hogy egy Griin Mózes ne
vezetű, teljesen ismeretlen, falusi fiatalem
bernek jobb a minősítése, szó nélkül meg
semmisítette tanácsosának előterjesztését és 
általános megrökönyödést'’ Griin Mózest ne
vezte ki. Ezt a rendszert akarja, kívánja 
megvalósítani Apponyi Albert gróf s őszin
tén kívánjuk, hogy ez a legtökéletesebben 
sikerüljön neki.

Kívánjuk, hogy Apponyi Albert gróf pél
dáját kövessék az összes minisztériumokban 
is. Legutóbb is a bírák és a bírósági jegy
zők panaszkodtak a protekció ellen, amely 
lehetővé teszi, hogy a régóta szolgáló bí
ráknak főnökeivé jó összeköttetésekkel di- 

előbb férjhez adja, hanem abban, ha ő behunyná 
a szemét, az özvegye meg az árvái, ha takaré
koskodnak, holtuk napjáig megélhessenek azon 
a bizonyos földön.

A Gáthv-leányok szépek és kedvesek vol
tak. A városi meg a megyei fiatalság lcgveske- 
dett is körülöttük, de hát ezek a fiatal urak, a 
mikor azután házasságra kellett gondolni, nem 
csak az ideáljuk szemébe kacsingattak, hanem 
sandán belepislantottak a telekkönyvbe is. Min
dig négy darabra osztották a Gáthy-birtokot és 
a számadást úgy végezték ami egy családnak 
elég, az négy családnak kevés. Gáthy Ágnes, a 
ki nem volt ugyan a legidősebbik leány, jól látta 
ezt és maga sem tudta miért, nem birt úgy cse
lekedni, mint a nővérei, akik bizony szívesen 
láttak minden valamirevaló udvarlót. Ám azért 
Ágnesben is megmozdult a szív, de ő úgy hitte, 
hogy ha már a fiatal urak olyan okosak, hogy 
számolgatnak, lesz néki is annyi esze. Hát igy 
esett. A megyebálon sokat táncolt Seregi Pistá
val, az öreg tönkrement Seregi Gáspár jogász 
fiával. Az öreg Seregi iktató lett a megyénél, a 
mikor egy szép napon, pergő dobszóval kihúz
ták lába alól az ősi földet. A Pista fia csinos 
gyerek volt. Az öreg csak azért járatta az egye
temre is, hogv majd ha a gyerek végez, ur le
gyen a vármegyében, olyan mint az apja volt 
valamikor. Seregi Pista beleszeretett Ágnesbe, 
húsz esztendős szivének rajongó, ideális érzé- 

csekedhetó fiatalemberek lesznek. A bírák 
követelik a rangsor szerint való kinevezése
ket, elég szomorú, hogy ezt még mindig kö
vetelni kell.

Törekedjünk arra, hogy a protekciót min
denhonnan kiszorítsuk. Közérdek sürgeti ezt.

Temetik a Fejedelmet!
Nagymihály, 1906. okt. 1.

A földkerekség egyetlen nemzete sem szen
vedett talán annyit a szabadság és függetlenség esz
méiért, mint a magyar. Évszázadokon keresztül mind 
a mai napig erejét sokszorosan felülmúló élet-halál 
harcot vívott alkotmányáért, mely szabadságának 
és nemzeti önállóságának eleven inkarnációja.

A szabadság diadalába vetett fanatikus hit ké
pesíthette csupán fizikai erejének eltörpülő volta 
mellett életerejének és energiájának ama fokozott 
kifejtésére, melynek egyedül köszönhető, hogy „any- 
nyi balszerencse közt s oly sok viszály után, él nem
zet e hazán.“

Vérrel és dicsőséggel telitett múltjának legle- 
gendásabb korszaka a Rákóczi-kor, a nemzeti poe- 
zist olyannyira megtermékenyitő kuruevilág.

E hősi korszak daliás fejedelme, Rákóczi hű
séges fegyvertársaival és a nagy bujdosásban kísé
rőivel most hazajön — temetkezni!

Bercsényi, Thököly, Sibrik és Eszterházy ki
sérik utolsó útjára a Fejedelmet, hogy örök pihe
nőt leljenek az áldott honi földben, melyért vala
mikor 200 évvel ennek előtte kibontották a habos 
fehér selyem zászlót „pro libertate.“

Rákóczi hamvainak hazaszállításával a nem
zet régi vágya megy teljesedőbe. Thaly Kálmán, a 
Rákóczi-korszak érdemes historikusa agitált az eszme 
érdekében évtizedeken keresztül és az egyébként 
szerencsétlen kezű Tisza Istvánnak sikerült a királyi 
kéziratot megszerezni, mely lehetővé tette a halha
tatlan Fejedelem porhüvelyének hazai földben elta
karítását.

sével. Ágnes, akinek tetszett a fiú, úgy gondol
kozott, hogy ebből a gyerekből lesz valami kü
lönösen akkor, ha elvonják a tivornyázó kom
pániáktól, ha rászorítják a tanulásra, ha serken
tik az ambícióját és jól bánnak vele, úgy mint 
egykor szegény édes anyja. Es azután, ha majd 
arra való lesz a fiú, hogy házasodjék, akkor nem 
fogja elhagyni azt a leányt, a kinek szerelme, 
szeretete, ifjúsága legszebb éveit aranyozta be. 
Seregi Pistának második otthona lett a Gáthy- 
ház, a nagy intelligenciájú Ágnes még a tanu
lásban is segített neki. Az idők folyamán azután 
nagyon megszerették egymást. A kis városban 
pedig az összes asszonyok és leányok megálla
podtak abban, hogy hát elvégeztetett, az Ágnes
ből Seregi Istvánné lesz. Élénken figyelték, hogy 
a Pista gyerek hogy tanul, hogy vizsgázik, hogy 
a Gáthy Ágnes nem-e fordul el tőle, nem-e unja 
meg a várást, hiszen kérik a kezét cgyszer- 
másszor. Az öreg Seregi meg ravaszul hallga
tott. hálta ő azt, hogy a gyerek jó kézben van, 
esztendők múlnak, amíg valamire való álláshoz 
juthat. Gondolta, de nem mondta az öreg Se
regi, hogy a dolog végével pedig esztendők alatt 
ráérünk vesződni. Az esztendők pedig szép las
san eltelnek. Nem történt semmi nevezetes. 
Férjhezmenl a legidősebb Gáthy lány, férjhez- 
ment a legfiatalabb is.

— Bizony jó volna már az Ágnesnek is 
fejkötő alá kerülni, — mondogatták olykor esi-

Tankönyvek,
- —

iró-, rajz- és festészeti-szerek nagy vá
lasztékban Landesman B. könyvkereskedésében.

Lapunk mai az Ama 4 oldalra tagad.



És most, midőn a Fejedelemhez méltónak ígér
kező végtisztesség napja közeledik, időszerűnek vél
jük egynémely kétség eloszlatását.

Előre jelezzük, hogy e kételyek minden ala
pot nélkülöznek és főleg a Fejedelem földi marad
ványainak azonosságában bizalmatlankodókat sie
tünk megnyugtatni.

Tudvalevő dolog, hogy Thaly Kálmán buz- 
gólkodásának és e korszak történetében való nagy 
jártasságának köszönhető a Fejedelem hamvainak 
feltalálása. 1889. év őszén, midőn az akadémia kül
dötteivel Konstantinápolyba ment, hogy Mátyás ki
rály egykori híres könyvtárának az u. n. „Korvin^**  
maradványait kutassa, egyúttal hozzálátott a feje
delmi sir nyomozásához is. Az engedélyt erre a la- 
zarista rend káptalanja és Lobry atya a konstan
tinápolyi társház szuperiorja adta meg. Mikes Ke
lemen rodostói levelei nyomán ugyanis Thalv Kál
mán megállapította, hogy a hamvak a francia la- 
zaristák konstantinápolyi St.-Benőit templomában 
helyeztettek el. Thaly Kálmánon és az Akadémia 
kiküldöttein kivül közreműködtek a kutatásban a 
lazarista atyák és jelen volt a kiválóan tudós Frak- 
nói Vilmos és Bonetti pápai inteinuncius. A Feje
delemnek Rákóczi-címeres és feliratos sirlapja alatt 
találtak is egy roskadozó koporsót, de nem a Fe
jedelem öles termetű, hatalmas teste feküdt benne, 
hanem egy középmagasságu férfiúé, a kiről Thaly 
konstatálta, hogy a Fejedelem fia, Rákóczi József 
herceg. A fő- és mellékhajó között később újabb 
leletre bukkantak, Bercsényi Miklósné, szül. Csáky 
Krisztina grófnő csontjaira.

Zrínyi Ilonának emléktáblája alján végre két 
egymás mellé helyezett koporsóban megtalálták 
Zrínyi Ilonának és fiának, Rákóczi Ferencnek por
ladó tetemeit. Annál bizonyosabbra volt ez vehető, 
mert a Fejedelemnek végakaratja volt, hogy anyja 
mellé temessék. De kétségtelenné tették a marad
ványok azonosságát az életében is híres szép asz- 
szony gyönyörű alkotásu koponyája és a" Fejede
lem hatalmas, termetes csontváza. A test nem ma
radt meg épségben, bár annak idején, mint Mikes
nél olvasható, bebalzsamozták. Felvilágosítással szol
gál erre nézve a zárdái föijegyzés és egy öreg 
szmirnai barát nyilatkozata. Ezek szerint 1839. év
ben a sirt véletlenül felnyitották, mely alkalommal 
az akkor még ép főre minden kimélet nélkül hány
ták a földet, úgy hogy a puszta vázon kivül alig 
maradt valami. Persze sejtelmük sem volt, hogy a 
Fejedelem földi maradványaival bántak oly barbár 
módon. A hatalmas, a balzsamozás alkalmával te
tején gerézdformára kifürészelt koponya, — ez az 
alkatára nézve a Zrínyi Ilonáéhoz hasonló igazi fe
jedelmi fő — az erős váll- és felső karcsontok, a 
kéz- és lábfejekig hiánytalanul s jobbára teljes ép
ségben megvannak mind.

Rákóczi tetemét uj cédrusfa-ládába tették ak
kor, s abban helyezték vissza a régi koporsóba. Ez 
a tartó őrzi drága ereklyeként a fejedelem drága 

pősen Gáthyéknak.
Az öregek hallgattak, Ágnes pedig mosoly

gott, bár lelke mélyén gyűlölte ezt a pletykázó, 
intrikáló, mindig a mások dolgával foglalkozó 
hadat. Az esztendők, mondom, elmúltak, a Se
regi Pistából megyei aljegyző lett és akkor mi
nek csilrjera-csavarjaui ezt a históriát, addig 
fondorkodott ravaszul az öreg Seregi az iktató
könyvek közt, atnig a fia el nem jegyezte ma
gát egy szomszéd megyebeli gazdag kereskedő 
nem éppen szép, de nagy hozontányu leányával.

Gáthv Ágnes az első pillanatban azt hitte, 
megszakad a szive. De büszkesége győzött min
denen. Hitka energia lakozott ebben a leány
ban. Mindent el tudott tűrni, csak azt az egvet 
nem, hogy a városkában szánakoznak rajta, gú
nyos pillantásokkal méregetik, kárörvendő vi
gyorgással néznek a szemébe és bántják a szü
leit is. Elhatározta, hogy menekül erről a hely
ről. A kis hozományát elkérte a szüleitől, ki
kérte a beleegyezésüket is, azután felment a fő
városba tanulni a sziniakadémiára.

— Hát színésznő lesz a Gáthv Ágnesből? 
No majd meglátjuk mire viszi, megvigasztaló- 
dik-e? — mondogatták a kis városban s édes 
kis mosolyba!, rosszul rejtegetett gunynyal bu- 
csuzkodtak a büszke, szomorú leánytól, aki az 
élet egy uj ismeretlen útjára tévedt, hogy va
lahol egy kis boldogságot keressen még magá
nak. Gálhy Ágnesben pedig, aki lemondott már 

piros bársonyból készült, francia szabású, gazdagon 
aranyozott s itt-ott, különösen az aranyzsinór gomb
kapcsolók körül magyaros diszü köntösét, a piros 
selyemnadrág foszlányait, legalján a kilenc-kilenc 
fényes, aranyskófium-drótból fonott csattal, a szem
fedőnek arany-ezüsttel átszőtt foszlányit.

A fejedelem hamvai útban vannak. Utolsó ut
ján sorfalat áll a hálás utókor.

Néhai való nagy Fejedelem, nyugodjál béké
ben és könnyű legyen neked az édes hazai rög!

Garmond.

Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselő testületé október hó 1-én délután 3 óra
kor Walkovszky Béla főbíró elnöklete alatt rend
kívüli közgyűlést tartott, a melyen a polgári iskola 
segélyezése tárgyában a közoktatásügyi kormány
hoz felterjesztendő kérvény tárgyaltatott. /\ köz
gyűlés mindenekben hozzájárult a lapunk múlt 
számában már ismertetett kérvényhez és azt egy 
küldöttség által fogja Apponyi Albert grófnak át
adni. A küldöttségben Gróf Andrássy Géza, Gróf 
Sztáray Sándor, Czibur Bertalan és Sulyovszky 
István is részt fognak venni. — Tárgyaltatott ezután 
Gróf Andrássy Dénes ágyalapitványa tárgyában 
Sulyovszky István utján a városhoz érkezett alapitó 
levél, a mely szerint a nemes gróf az ágyalapitvá- 
nyának kihasználási jogát örök időkre a városnak 
engedte át. A közgyűlés köszönettel fogadta a vá
ros iránt újabban tanúsított jóindulatát és jegyző
könyvileg köszönetét szavazott úgy Andrássy Dé
nes grófnak mint Sulyovszky Istvánnak.

VEGYES HÍREK.
Hull a levél.

Hideg esős szél süvít végig a fák között s 
nyomán ezer, millió és millió sárga levél borul a 
földre . . , Nincs rájuk semmi sem Írva s mégis 
mily busán tudnak beszélni, regélni az ö misztikus 
susogásukkal. Meséjük kezdete poétikus, a vége 
olyan szomorú.

A kikeletről szól a kezdete, a boldogságról 
regélnek és a vége már csak — elmúlás.

Ennek érzete támad a mi lelkűnkben is, a 
mikor a forgó szél megtáncoltatja a száraz faleve
leket.

A szél eláll s a falevél elül az avaron, a ré
ten, a mezőn, elkofhad, semmivé lesz . . . Por, 
hamu . . .

.Mikor a föld fehér téli takarója olvadni kezd, 
a hóvirág nyomban kiüti a takarón kicsi fehér fe
jét. a kökörcsin s a kedves illatú ibolya nyomban 
követi. Rügyeznek a fák, majd virágoznak. Ez a 
kikelet, a reménynek kora. — Majd beköszönt a 
nyár illatozó, pompázó virágjaival, mik között hit
ről. reményről, szerelemről beszél a szerelmes ifjú 
és leány ajka ... Ez a boldogság kora. — Az- 

a szerelmi boldogságáról, a büszkeség lángja 
lobogott megmutatni, hogy ér ő magában is va
lamit és megalázni a rajta szánakozókat.

Csak rövid harmadfél esztendő telt el, Gáthv 
Ágnest már ünnepelték. A büszke leány fürdött 
a dicsőségben, a hódolatban és magában azt 
mondogatta, hogy szinte jobb is, hogy nem ment 
férjhez, mert iiue így sokkal boldogabb. A har
madik év végén hazament. Persze, hogy nagyot 
fordult a kisvárosi világ. A gúnyolódok, a szá- 
nakozók, a gőgös fejbiccentéssel köszönök, a ke
gyesen leereszkedők most mind szerencsésnek 
érezték magukat, ha közelébe férkőzhettek, min
denki büszke lett egyszerre barátságára, min
denki szerctetéről biztosította és dédelgették, 
babosgatták. Gálhy Ágnes mindebből csak egyel 
látott: a hódolatot. Ez kellett neki, ezt akarta. 
Hogy aztán este fáradtan leült a Gáthy-kastélv 
csöndes verandáján a csillagos égboltra tekintve 
úgy clgondolkozott életének sorsán. Ugv érezte 

| ebben a csöndes pillanatban, hogy nem boldog 
I mégsem. A dicsőség ragyogó, kápráztató, ntá- 

moritó valami, de minden melegség nélkül való. 
Mi hiányzik hát neki? A parkban lépések hal
latszottak, a legidősebb Gáthv leány, aki mér 
évek óta férjnél volt, játszadozott ott a gyerme
keivel. A büszke Gáthv Ágnes elnézte ezt a já
tékot, aztán egyszerre keserves zokogással bo
rult oda az ablakpárkányra és sokáig sirt a sö
tét éjszakába Nemeskéri Kiss József. 

után végig sivit az őszi szél, susognak az elsár
gult levelek, megjött az ősz, az elmúlás kora. A 
tavasz virágaiból kötött bokréta elhervad. A nyár 
búzavirága, pipacsa elmúlik . . .

Hull a levél, egyre hull, mig a fa koronája 
lombtalanul áll. Az alján nö a lehullott levelekből 
alkotott sirdombja a virágnyitó, szép tavasznak, a 
boldogság korának, a nyárnak.

Hull a levél s a sárguló levelekre nincs mi 
sem írva, mégis mesélnek.

Meséjük kezdete poétikus, a vége szomorú : 
— elmúlás a neve.

— Kitüntetés. Az „Országos magyar képző
művészeti társulat" Mathiász József áll. isk. igaz
gatót a vándortárlat nagybizottságának tagjává egy
hangúlag megválasztotta.

— A mélyfúrású kutak. Andrássy Dénes 
gróf bőkezűsége folytán már rövid idő múlva két 
mélyfúrású kút fogja a város számára az egészsé
ges, jó ivóvizet szolgáltatni. A kútfúrási munkála
tok f. hó 15-én kezdetüket veszik.

— Tanügyi hír. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Koscsák János topolyáin gk. tanítónak 
166 korona évi államsegélyt adományozott.

— A polgári Iskola segélyezése. A nagy- 
mihályi ált. ipartestület szept. hó 30-án tartott ülé
sében 600 kor. segélyt szavazott meg a polgári is
kola céljaira. A kultúra oltárán hozott áldozat ön
magát dicséri.

— Uj vágóhíd. A város régi vágóhídja már 
nem felel meg azon követelményeknek, melyeket a 
modern higiénia egy ilyen, fökép közegészségügyi 
intézményhez fűz. A város — mint értesülünk — 
az uradalom által e célra ajándékozott telken uj 
vágóhíd felállítását tervezi, amelyre vonatkozó elő
munkálatok már folyamatban vannak.

- Zemplénmegyei küldöttség Kossuth Fe
rencnél. Zemplénvármegye küldöttsége tisztelgett 
szerdán Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minisz
ternél. A küldöttséget Meczner Gyula főispán ve
zette, tagjai voltak : Búza Barna, Bernáth Béla. Nagy 
Barna, Fried Lajos és Czibur Bertalan orsz. képvi
selők, Dókus Gyula alispán, Lehoczky Endre ka
nonok és mások. A küldöttség arra kérte a minisz
tert, hogy néhány törvényhatósági útvonalat még 
vegyen át állami kezelésbe azokon felül, amelyeket 
az állam már eddig átvett. A miniszter megígérte 
jóindulatú támogatását, melyet a küldöttség meg
nyugvással vett tudomásul.

— A nagymihály! sörgyár részv.-társaság 
700.000 koronás alaptőkéje a részvényjegyzések ál
tal immár együtt van. Semmi akadálya sincs ennél
fogva a részvénytársaság végleges megalakulásának, 
ami hamarosan végbe is fog menni. A vállalatnak 
egyébként a legszebb jövőt jósolják, aminek leglé
nyegesebb feltétele természetesen a szakszerű, ügyes 
vezetés. — Az alapítók ezúton is kérik azokat, kik
nél aláírási ivek vannak, hogy az iveket sürgősen 
küldjék be.

— A grófi kastély irodai épülete, melynek 
tetőzete a nyár folyamán tudvalevőleg leégett és 
belsőleg is erősen megrongálódott, most újonnan 
renoválva és teljesen modernül berendezve átada
tott rendeltetésének.

Esküvő. Vokán Ervin mocsári segédjegyző 
f. hó 1-én Pazdicson oltárhoz vezette Simkovics 
Sarolta karásznai állami elemi iskolai tanítónőt.

Műtrágyagyár Homonnán. Fiánk József 
homonnai kereskedő ugyanott műtrágyagyárat szán
dékozik létesíteni. A kezdeményező lépéseket evég- 
böl már megtette.

A kassa ungvári gépkocsljárat. Érte
sülésünk szerint az automobil üzem már e hó 8-tól 
kezdve menetrendszerű pontossággal megindul. A 
menetrendet falragaszokon fogják a közönség tud
tára adni. Hir szerint az eddigi tervtől eltéröleg 
Munkács és Csap is be lesznek kapcsolva az üzem 
vonalába és a vállalat részvénytársasággá fog át
alakulni.

Hencfalva leégett. Óriási tűzvész dühön
gött szeptember hó 26-án Hencfaluban, melynek 
majdnem az egész falu martaléka lett. Csak a gyor
san megérkezett varamtól tűzoltóság fáradságot nem 
ismerő buzgalmának köszönhető a tűz lokalizálása 
és a még menthető néhány ház megmentése. A 
kár óriási. Leégett mintegy 50 épület a hozzá tar
tozó mellékhelyiségekkel, igen sok állat, takarmány, 



sőt egy gazdaembernek a csűrben elásott 3000 ko
rona készpénze is. A kár meghaladja a 200.000 ko
ronát, melyből alig 20—25.000 korona térül meg 
biztosítás utján. A falu népe a legnagyobb nyo
mornak néz elébe, kiknek javára értesülésünk sze
rint társadalmi utón gyűjtést rendeznek.

— Sorozások. „Zsindelyezik a kaszárnya te
tejét, oda viszik a legények elejét", mondja a nóta 
és a jövő hét folyamán tagbaszakadt falusi gaval
lérok lármája fogja felverni az utca csendjét. Meg
kezdődik ugyanis az ujoncozás és pedig az alábbi 
sorrendben: Okt. 10-én Nátafalvalva, Mocsár és 
Butka körjegyzőségeihez tartozó falvakból az 1. II. 
III. korosztályok és az ex-lex miatt eddig sor alatt 
nem álló régibb hadkötelesek; okt. 11-én Málca, 
Bánóc és Rákóc körjegyzőségek 1. II. 111. korosztá
lya és az előző napon elmaradottak; okt. 12-én 
Sztára és Nagymihály kerülnek sorra, illetve sor alá. 
Dacára az egyre nagyobb mérveket öltő kivándor
lásnak, bízunk a sorozások eredményének kielégitö 
voltában.

Automobilverseny Nagymihályon. E hang
zatos cim alatt tulajdonképen egy legújabban lábra- 
kapott forgalmi anomália értendő, melyre a ható
ság figyelmét ismételten felhívni bátrak vagyunk. 
Egy idő óta ugyanis a benzinmotor hajtotta kerék
párok és automobilok fölötte nagy mértékben meg
sokasodtak, szapora egymásutánban robognak vé
gig utcáinkon és Nagymihálynak valódi világváros 
jellegét előlegezik. Amily örvendetes jele ez az ipari 
és kereskedelmi élet föllendülésének, oly nagy ve
szélyeket is rejt a közbátorság, a testi épség és az 
életbiztonság szempontjából. Szívesen elhisszük a 
boldog motortulajdonosoknak gépjeik tökéletes vol
tát, kifogástalan szerkezetét akkor is, ha nem igye
keznek bravúrokat produkálni, egymás ügyességét 
és a gépkocsik gyorsaságát a legforgalmasabb he
lyeken utcai versenyek alakjában összemérni. Idő
szerű ez a figyelmeztetés különösen most, mikor az 
iskolaszezon beköszöntésével a tudománynyal meg
rakott és magára eléggé vigyázni még nem tudó 
legifjabb nemzedék sürög-forog az utcákon ; ezek 
életbiztonságára és testi épségére a leggondosabban 
felügyelni elsőrendű, eminens rendőri feladat. A 
benzinmotorok rövid, de véres katasztrófákban már 
is gazdag múltja a legnagyobb óvatosságra int. A 
balesetek szomorú statisztikája sürgős követelmény- 
nyé teszi a képviselőtestületre nézve oly szabályren
delet alkotását, mely a motoros kerékpárok és gép
kocsik menetsebességét legalább a város határain 
belül a forgalom igényeihez alkalmazkodva korlá
tozza. A rendőri hatáskör leglényegesebb részének 
súlypontja épen a praeventiv intézkedésekben nyil
vánul — és ha sebes hajtásért minden kocsis elő
állítandó és birsággal sujandó, annyival fokozottabb 
mértékben kívánatos ez a benzinmotorok sofförjei, 
illetve tulajdonosaival szemben. Reméljük, hogy e 
felszólalásunknak meg lesz a kívánt hatása, s a kér
dés tanulmányozását különösen ajánljuk a közűgyek 
iránt kiváló érzéket tanúsító városbiránk figyelmébe.

— Micsey színtársulata. A múlt hónap fo
lyamán nálunk is működött társulat, mely az idő 
rövidsége dacára annyira megkedveltette magát kö
zönségünkkel, ez idő szerint Sárospatakon, az ot
tani közönség élénk pártfogása mellett játszik. A 
színtársulat már e hét folyamán Eperjesre, onnan 
pedig december hó 2-án a szinikeriilet anyaváro
sába, Ujhelyre utazik, ahol természetesen számban 
megerősödve nyitja meg a téli szezont. Az újhelyi 
sziniigyi bizottság, mint a „Eelsőmagyarországi Hír
lapiból értesülünk, utóbbi értekezletén elvben el
ismerte, hogy a közönség igényeinek megfelelő jó 
színtársulat csak úgy szervezhető, ha az igazgató 
szubvencióját felemelik, de ez iránt csak akkor fog 
előterjesztést tenni a képviselőtestületnek, ha a tár
sulat megerősödéséről meggyőződést szerez. A szili
ügyi bizottság tagjai ez indokból át fognak látogatni 
Eperjesre.

— Kisebb tüzek a vármegyében. Sárospa
takon szept. hó 2(i-án három ház leégett. A nagy 
szélviharban könnyen leéghetett volna az egész ház
sor, ha az idejekorán kivonult tűzoltóságon kívül 
a főiskola ifjúságának és az ott időző Micsey szín
társulat három, nálunk is jól ismert tagjának, név- 
szerint Péchy László, Vári Jenő és Radó Sándor 
önfeláldozó munkájának nem sikerül a tüzet loka
lizálni. Kisebb tüzek voltak még az elmúlt hét fo
lyamán Karászmi és Nagy-Rtiszka községekben is.

- Színészet Gálszécsen. Fekete Béla szín

igazgató kicsiny társulatával e napokban Gálszécsen 
kezdte meg előadásai sorát.

— Ideggyöngeség és ingerlékenység min
den erőltetett munkálkodó embernél, mint sok gyer
mek vérszegénysége Dr. Weigl E. (München) sze
rint nem ritkán a gyarmatkávé mindennapi élve
zetétől származik. Kis adagok is, mint a milyene
ket a szokásos tejes-kávéban használunk, hátrányo
sak a szervezetre. Amellett még tekintetbe veendő 
hogy épen az olcsóbb kávéfajok tartalmazzák a leg
több koffeint; tehát a legkárosabb hatásúak is. 
Továbbá a gyarmatkávénak semmi tápértéke nin
csen és a szeszes italokhoz hasonlóan csak pilla
natnyi ingert okoz s végül az erők teljes elernye
déséhez vezet. Azért ajánlatos a gyarmatkávét so
hasem Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé dús pót
lása nélkül inni, mely nevezett káros hatásokat lé
nyegesen csökkenti. Gyermekeknek, szív, gyomor 
és idegbajosoknak csakis a tiszta Kathreinert volna 
szabad inni, mely fűszeres kávéizzel bir, tápláló és 
vérképző. Hangsúlyozzuk azonban a bevásárlásnál 
a sok értéktelen utánzatok miatt, a „Kathreiner" 
nevet és csakis zárt eredeti csomagokat fogadjunk 
el Kneipp páter védjegygyei.

— 10.000. Október 2-án jelent meg a Pesti 
Hírlapnak alapítása óta a tízezredik száma. Ez a 
szám 28 esztendőt jelent, egy lap életében jelentős 
időhatárt, újabb olv: ó-nemzedéket. És a Pesti Hír
lap régibb s újabb nemzedéknél egyaránt népszerű 
maradt és ma hazánk legelterjedtebb, legolvasottabb 
legkedveltebb napilapja. Mert radikálisan szabadel
vű, szókimondó és független újság volt mindig: 
mert három évtizeden át mindig a legjelesebb írói 
és hírlapírói gáidát látta munkatársai sorában és 
mert azonkívül, hogy napról-napra a legnagyobb 
terjedelemben jelenik meg, más napilapokat felül
múlva, az előfizetőket küllő iféle előnyökben is ré
szesíti. — A második tízezer szám e *'ő  időszakára 
Eötvös Károly, G< donyi Géza, Tóth Béla és Bródy 
Sándor tollából igér a szerkesztőség tárcákat és re
gényeket. Az 1907. évre szóló Naptár, melyet min
den október 1-vel belépő uj előfizető is megkap in
gyen. karácsonyi ajándékul, több közhasznú rovat
tal bővítve és 32 képes oldallal fog megjelenni. A 
Divat-Szalont, Szabóné-Nogáll Janka jeles divatlap
ját a Pesti Hírlap előfizetői féláron kapják. A Pesti 
Hírlap ára egy hóra 2 K 40 f., negyedévre 7 K, 
a Divat-Szalonnal együtt 9 korona. (A Pesti Hírlap 
kiadóhivatala: Budapest, V., Váci-körűt 78.)

— A Pesti Napló idei ajándéka, az 1906. 
évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
kiilömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kö
tetek is egytől-egyig remek diszmüvek voltak. A 
Pesti Napló idei ajándékkönyve Rákóczi Album lesz. 
Javairók fogják megírni a nagy szabadságharc ele
ven krónikáját. És meg fog szólalni ebben a kö
tetben a kor költészete és izzó muzsikája. Nagy
szabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kiváló 
mesterek alkotásai diszitik majd e müvet. S a mii
lapokon kívül a sokszorosító művészet egész sor 
több színnyomású képben fog remekelni. E díszes 
tartalomhoz méltó lesz a keret. Bekötését a magyar 
iparművészet elsőrangú mesterére bízzák. Ezt az uj 
páratlan diszü ajándékot megkapja a Pesti Napló 
állandó előfizetőin kívül minden uj előfizető is, aki 
mostantól kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig leg
alább egy félévi dijat befizet és egy további félévi 
előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és ne
gyedévenként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küld a módozatokra vonat
kozólag a Pesti Napló kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Andrássy-ut 27. sz.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
KiadóhiTAtali művezető : Lén dal József.

Előfizetési fellxi-vá,s.
Október hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra 

Tisztelettel kérjük mindazon f. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük szeptember hó végénél lejár, hogy fiz elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére^ hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplén“ kiadóhivatala.

Mathiász József helybeli szőlőtelepén f. 
hó 27-től kezdve — - 1 

csemege-szöllö
- kapható, még pedig : —.. ... 1 -

Tiszta muskotály kilója _____60 fii.
Vegyes csemege szőllő_____ __  50 fii.
Téli csemege szőllő ............ 60 fii.

Hirdetések.

Jíitünö hírnévnek örvendő és kiállításokon 
--------------= «lsö dijakat nyert — 

óriásvirágu japánt 
Ghrysanthemumaim 

válogatott 10 legszebb fajából álló 

diszgyüj lemén yt 
csomagolással együtt 6 koronáért ajánlok. 
Valamennyi cserépben tenyésztett, erőteljes 
példányok, amelyek november havában gyö
nyörű virágzatot fejlesztenek. "•=

MÜHLE ÁRPÁD
kertészeti telep TEMESVÁR Árpád-telep 24.

------------  Egy jó házból való fin------------- 

tanulóul felvétetik 
DA| Á7C I A IflQ f'iszer- és csemege-üzletében 
DHLMZ.O LMJUO \ AGYMIHÁI.YON. --

A Szinye-Lipóczi 
Lithion-forrás

0111A V kltönó 8ilt,rr’1 
dl VALIUL használatik

vett-,húgyhólyag- ós kőszvéngbántalmak ellen,húgy- 
dara és vizeleti nehézségeknél, a ezukros húgyárnál, 
továbbá a légző és emésztési szervek hnrutainál.

Húgyhajtó Fi a. t ás ti !
Taiaentae ! Könnyen emóiztbotő! Ciiraaaeatea!

Kapható ákvönyvizktrttkeditekbrn raay a 
Salrator-forrái tf/aty-ilónáí/rinál Eperjentn.

Két éves száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Schapira Dávid pálya
udvari faraktámokunk. • ■ —

Gőzfiirészkezelőség Hanajna
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A háziasszony gondos
kodásán múlik a csa
lád üdve, boldogságai

A Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé 

elöállitási módszere révén

> >

Kathreiner
kellemes ízű, az egészséget előmozdító és 
olcsó, ez által a legmegbecsülhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathreiner 
nevet és csak eredeti csomagokat

> kérjünk Kneipp pátervédjegygy^
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Földbirtokosok figyelmébe! Hkeil-lakk
A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgazdák

nak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba beverni'.

A CZIKÓRIA
II (katáng gyökér — cichorium inthybus)

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag 1907. évben métermázsánként 
4 korona árban 3% súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 
3 K 60 fillérnyi ár mellett Tőketerebes és Nagymihályi állomáson vétetik át 
és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1906. október 1-én.

FRANCK HENRIK FIAI.*

I!
legkitűnőbb mázoló-szer — . 
zr=== puha padló számára.

Keil-fé,e viaszkenőcs kemény padló számára. 
Keil-ft,e fehér ,,Glasuru fénymáz 90 fillér. 
Keil-ftle arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-ftle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

CS-Xa-Ö-CJK: czégnél
= Nagymihályon. ==

Az Andrássy Dénes-utcza 6. számú ház 
szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet 

5eszták Antal háztulajdonosnál.

KIRNÁG JÁNOS
férfi-ruha készítő

NAGYMIHÁLYON. Kolozsváry-féle házban.

Goldstein Jakab
templom- és szobafestő f a* >■'*  *■  *

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Van szerencsém a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy Nagymiliá- £ 
lyon, az újonnan épült Kolozsváry-féle K £

■ házban egy a modern igényeknek min- H _ 
" deliben megfelelő "

FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ
r ---------------------  műhelyt --------------------- i

nyitottam, hol minden e szakba vágó munkák a legdi
vatosabb és legizlésesebb kivitelben készíttetnek. Midőn 
a ti. é. közönséget pontos és lelkiismeretes kiszolgálásról 
eleve is biztosítom, szives pártfogását kérve vagyok

tisztelettel Kirnág János.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat ízléses, modern kivitelben és jutányos 

___ : árak mellett. . —...........=

festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére, száraz- és 
olajfestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.
: i :

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és 
= ezáltal a legolcsóbbak, zzzzm: 
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyük jutányosán alakíttat 

nak át önműködő azerkezetüekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, reczés és tűkör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tűkör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

• Miu<len JarMb „Schicht*-szappan  
ívfcvlvfcU • tiu/.ta és uieut káros Alkatrészektől. 

Schicht-szappan!
(„Szarvas" vagy „Kulcs" szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. ========
Jótállás ' 25.000 koronát fizet SCHICHTGYÖRGY cég Aussigban
______bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
-----------------  névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ E6YEDÖL ELISMERT KELLEMES ÍZŰ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom, Lzmdoóman B. kvuyvuyomdájábáa


