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I.
Mióta a munka felosztás rendszere a 

continens minden részében bámulatos sike
reivel érvényesült és hova-tovább ezen elv 
fejlesztésére irányult minden tudatos cselek
vés, azóta a társadalmi rétegek elhelyezke
dését, szakszerű munkásságát, bár a célsze
rűség és az óhajtott kedvező eredményekre 
való kilátás befolyásolja, mégis itt nálunk 
az a tapasztalat, hogy mi nem ösmerjük még 
a modern berendezkedés elemi szabályait, 
vagy ha igen, úgy azt szándékosan hagy
juk figyelmen kivül.

Távol a nagy világ zajától és a moz
galmas országos politica hullámveréseitől, 
nekem gyakran van alkalmam magányom 
mély csendjét komoly elmélkedésre felhasz
nálni. Ilyenkor előtanulmányom, négy évti
zedes kitartó munkásságomban szerzett ta
pasztalatom, valamint a nehéz élet küzdel
meiből feltünedező igények megfigyelése, 
együttesen arra késztetnek, hogy hideg ész
szel, meleg érzéssel, Aöz-állapotaink higgadt 
bírálatával foglalkozzam.

Hazai viszonyaink átalakulásának nagy 
processusa fontos érdekeket és kérdéseket 
vet felszínre. Irányok és elvek harcából ma 
még a választó vonalak contourjait sem ál
lapíthatjuk meg, mert sem a tervek soka
ságának fontosságát, sem a megvalósítás 
sorrendjének biztosságát a jelszavak utánáhi-

T A R C Z A.
A tehetség.

Morvái Pál színigazgató elégedetten dör
zsölte a kezét, mikor Földvárv Jolánt drámai 
hősnőnek szerződtette. Sietett is közölni örömét 
a rendezővel, az öreg Balázsyval.

— Láttad, Móric? — kérdezte.
— Láttam.
— Mit szólsz hozzá?
Az öreg rendező, valamikor híres bonvi- 

ván-szinész, egykedvűen tekintett maga elé:
— Szép leány . . .
— Hóditó szépség — deklamálta az igaz

gató. Klasszikus szépség. Micsoda szempár. Va
dakat lehet vele szelídíteni és szelídeket vadí
tani. És a termete I Becsületemre, vénuszi ter
met . . . szinte hullámzik. Ha ez eljátssza Stuart 
Máriát ....

— Hullámozni fog, — vetette közbe fanyar 
hangon a rendező, — mert csupa dagály. Csak 
egy szerepben láttam, de a többiről szívesen le
mondok.

Az igazgató kelletlenül fészkelődön a szé
kén. — Az más, mondotta, te művészi szem
pontból beszélsz, de nekem az üzleti szempon
tot is tekintenem kell. Hiába, a közönség sze
reti a szép női arcokat és a közönségnek igaza 
van. A szép asszony pozitív esztétikai gyönyör. 
Hátha még Ízléssel öltözködik. Ennek a lány

tozók tájékozatlansága kellőleg fel nem ös- 
nieri s rendszerbe önteni vagy nem akarja 
vagy nem tudja.

Hasonlít hazánk ma egy olyan telep
hez, melyen egy solid kényelmes szép nagy 
épületet akarnak emelni, a hol mindenféle 
anyag már is túlzsúfoltan fel van halmozva, 
hol a szakértő és nem szakértő munkáske
zek ezrei fegyelmezetlenül kritizálva és igé
nyeket támasztva a tervezetek ösmerete nél
kül, jóakarattal bár, de türelmetlenül kap
kodva ásni kezdik a meg nem felelő alapot, 
emitt nagy ajtó- és ablaknyilásokat akarnak 
hagyni, nagy tetőt kívánnak készíteni a „ki
sebb" épületre s nem számítva a rendelke
zésre álló fedezettel, még a hordképesség 
elbírálását is figyelmen kivül hagyják, szó
val általános zűrzavar áll elő a telepen, me
lyet csak a tervező erélyes vezetése s a con- 
centrált erők okszerű alkalmazkodása szün
tethet meg.

E most rajzolt kép kerete bármennyire 
szűk, azt hiszem mégis elég találó. Fájda
lom ugyanis, azon külömbség társadalmi 
életünkben első tekintetre szembeötlő, hogy 
több a tervező és vezetésre hivatást recla- 
máló, mint a kitartó szakmunkára képesített 
s hasznos munkára hajlandó egyén. Sajná
latos jelenség az, hogy legtöbben jól s köny- 
nyen szeretnek élni. Kevés munkával nagy 
jövedelmet akarnak elérni. Legtöbben a min
denhez való értés csodálatos szenvelgésével 
igyekeznek környezetükre hatni, igy a „nagy" 
szavak és az apró gyér tettek korát éljük,

nak pedig mesés toaleljei vannak. Párisban fel
léphetne.

— Azt elhiszem, bólintott az öreg rendező, 
ott talán még nagyobb toalett-sikere lenne . .

Grimaszt vágott s kissé idegesen folytatta :
— Ha hárem számára kellene hölgyeket 

szállítani, azt mondanám, pompás akvizíció, de 
ha arról van szó, hogy Stuart Máriát játssza, 
akkor azt mondom, hogy a lefejezési jelenetet 
az első felvonásba kell tenni. . . Egyébként a 
te dolgod. Megyek a próbára.

Az igazgató nem tartóztatta. Egyedül ma
radt és ismét elégedetten dflnnyögött maga elé:

— Az öregnek igaza van és még sincsen 
igaza... A szépnek sokat megbocsátanak a szín
padon, a nem szépnek csak akkor, ha igazi mű
vésznő ... Itt van a Major Nelli . . . olyan mű
vésznő, hogy engem is megrikat a gázsi napo
kon is, mikor igazán közömbös vagyok minden 
iránt. Es mégis egyre azt hallom: .milyen kár, 
hogy nem szép.*

Még azon a héten fellépett Földváry Jo
lán, a híres szépség. Az igazgató, hogy a kö
zönség figyelmét a szépségére terelje, az -Erdő 
szépe*  cimfl darabban léptette fel. Hokonszen- 
vesen fogadták. A fellépést követő napokon alig 
beszéltek egyébről, mint ennek a szőke, feje
delemnői alakú színésznőnek igéző szépségéről.

— Ilyet még nem láttunk ... Ez felülmúl 
mindent! — Ez volt a kritika.

Azok az urak, akiknek idejűk és hajlan
dóságuk van a színésznőknek udvarolni, körül

melyben a „látszat" lesz bálványunk s en
nek hazug csillanása csoportosított semmit
tevésünk takarója.

Kezdetleges és beteges állapotainkban 
az „Egyenlőség" hangzatos jelszavával ki
áltó ellentétben a társadalmi osztályok vita
tott és védett joga ma is még ütköző pon
tot képez, mert nemcsak a vagyon és szü
letés, hanem bizonyos állások, traditiok ta
golttá teszik a köz és társadalmi életet. Ré
gen volt úgy kiemelve és kiszínezve a nem
zetiségek aspiratioja, mint jelenben. Előtér
ben áll ma is a valláskérdés az ó kölcsönös 
féltékenységével, mintha a lelkiismereti sza
badság nagy elve sohasem vívott volna csa
tát. A stagnáló munkaszeretet és keresetké
pesség fokozásának lehetőségével szembe 
helyezkedik a rohamosan növekedő közte
her és ez élére állítja a megélhetés nehéz 
problémáját, melynek helyes megoldására ta
lán egy emberöltő is kevés lesz.

A magyar államszervezet kiépítésének 
és megszilárdításának gigási munkájára bé
nító hatással van a közös védelemből folyó 
kötelezettségünk igényelte áldozat. Inproduc- 
tiv a mindinkább szaporodó hivatalnoki lét
szám évi tetemes kiadása, valamint a 300 
milliót meghaladó állami tartozás évi ka
mata, mely tételeknek levonásával hasznos 
és szükséges beruházásokra vajmi kevés jut 
az 1200 milliós évi budgetből; jól lehet két
szeresét teszi ez ki a 18 év előtti költség
előirányzatnak. Így emelkedett a közteher 
rövid két évtized alatt anélkül, hogy a szo-

rajongták mindenfajta szeretetreméltósággal. A 
város előkelői titkon és nyilvánosan versenyez
tek a társaságáért. Naphosszat élvezhette az ün- 
nepeltetés gyönyöreit.

Igen, egész nap, csak este az előadások 
kezdése idején tartott némi szünetet az Onue- 
peltetés. A szép leány már az első napokban 
tapasztalta, hogy ilyenkor a figyelem másfelé 
terelődik, egy vézna, közönséges arcú leány felé, 
ki nappal mit sem számított, ki egy megyei Ír
nokot nem tudott volna meghódítani magának, 
ki hijján volt mindenféle külső előnynek.

Ez a nem szép leány Major Nelli volt, a 
színházi kellékes leánya, ki kissé tompa hang
ján csodás melegséggel tudta kifejezni a leg
mélyebb érzést a legviharosabb szenvedélyt. 
Nyugodtan, biztosan uralkodott szerepének min
den apró részén. Akár halkan suttogva, akár 
érdes, kiabáló hangon beszélt, a közönség va
kon hitt szavának.

A szép Jolán láthatta minden este, hogy 
a közönség meghatottsága mily őszinte, ha Nelli 
játszik. Még a taps dinamikai fokozódása is más 
elemi erőt fejezett ki, mint mikor neki tapsol
tak. önkénytelenül irigység lopódzott a leikébe. 
Es ez az irigység nyugtalansággal, fájdalommal 
töltötte cl. Az elkényeztetett szépségű leány nem 
hitte volna, hogy valaha színpadi partnert eny- 
nyire irigyelni fog.

Mikor egy darabban együtt léptek fel, egész 
nap rosszkedvű, bátortalan volt. Megérezte, hogy 
az este bármit követ cl, csak stafázs lesz.

t rr r « •« műtermét folyó évi november hó 1-töl a Kolozsváry-féle újonnan épült ház (közvetlen a városháza
ÍOMA TAfftOPrltlIkllQ mellett) emeleti helyiségeibe helyezte át. — Készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat ame- I ín(Hjszer szerint, gyökerek eltávolítása es szájpadlás nélkül. Régi, nem használható fogsorok

használhatóvá alakíttatnak. Készít porcellántőméseket, melyek úgy színben, mint erőben teljesen a fogéhoz hasonlítanak. -------------------------- — ...
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rosan vett .nép" széles rétege keresetképes
ségének emelésére s az igazi (adóalap meg
szilárdítására kelló gond fordittatott volna.

Ma intensiv gazdálkodás helyett mun
kás hiányában létért küzd kétségbe esve a 
gazda. Gyáriparunk most van bölcsőjében, 
ezt is ma még jórészt idegenek ringatják s 
ha az iparpártolási törvény sikert fog egy
kor hazánkban felmutatni, felmerülhet már 
ma azon kérdés és aggály, váljon a milli
ókra menő kisiparos nem vész-e el az egyen
lőtlen gyárversenyben, főleg mikor amannak 
mesterséges táplálkozásáról egyelőre az ál
lam fog gondoskodni?

Szeréntem a socialismus eszméje ma 
már nemcsak társadalmi, hanem nevelési 
kérdés. Erős meggyőződésem az nekem, 
hogy az államnak kötelessége általános /«- 
gyenes tanítással emelni a polgárok erköl
csi érzékét és értékét. Leikébe kell vésni 
minden embernek azt a régi igazságos el
vet, hogy: .aki nem dolgozik, ne egyék." 
Törekedni kell széles e hazában a munka
kedvet felébreszteni. Szakítani kell a föld
műveléssel foglalkozónak azon tarthatatlan 
rossz szokásával, hogy félévi munka után 
ugyanannyit tétlenségben tölt el. Iparkodjék 
mindenki minél jobban és többet dolgozni, 
keresetét ekként fokozni, igényeit pedig mér
sékelni és ha e törekvés általánossá válik, 
úgy e reális alapon boldogulást találhat e 
hazának minden hü fia. Hogy miképpen? 
Elmondom legközelebb.

VEGYES HÍREK.
— Lapunk múlt heti száma technikai aka

dályok miatt nem jelenhetett meg.
— Személyi hir. Sulyovszky István kir. ta

nácsos az elmúlt héten három napot városunkban 
töltött és ez idő alatt jóbarátait és ismerőseit láto
gatta meg. Sulyovszkyt a közönség itt időzése al- ! 
kaiméból nagyobb ovációban óhajtotta volna ré- j 
szesiteni, azonban kifejezett óhajára ez elmaradt.

i 
Kinevezés. A belügyi miniszter I)r. Ke

rekes Pál közkórházunk volt főorvosát közegészség
ügyi felügyelővé nevezte ki.

A két színésznő együtt öltözködött. Nelli 
közömbös arccal festette magút a tükör előtt. i 
Mikor a ruháját összefűzték, könnyű sóhajjal 
mondotta:

— Már a harmadik szerepet játszom eb
ben az antodős ruhában. Nem csodálnám, ha , 
megszólnának érte . . .

Jolán rezignálton jegyezte meg:
— Ön játszhatik akármilyen ruhában ... !
— Gondolja ?
— ügy van. Az ön győzelme bizonyos... 

Ah, Nelli, ha én úgy tudnék játszani, ha én bír
nám azokat az eszközöket . . .

— És ha én olyan szép lennék, mint ön.
A szép leány elfintorította az arcát.
— Mit érek vele ? Látja, nem tagadom, én I 

irigylem önt. Vad, indulatos, kínzó irigység lep 
meg, ha látom, hogy ön mint uralkodik az em
berek nemesebb indulatain.

Nelli pajkosan vont vállat.
— Azt hiszi talán, hogy én nem irigylem 

önt, aki mindenkit hódolatra késztet tökéletes 
szépségével ...

Jolán eldobta a szemöldök feketitőt.
— Esküszöm, hogy ezen nincsen mit iri

gyelni. Igen, körülzsonganak, keresik társasá
gomat diszkréten és tolakodóén. Hallhatok any- 
nyi hazugságot, hogy megcsömörlik belé még a 
lelkem is.

— Nekem nem is hazudnak, arra sem tar
tanak érdemesnek a férfiak — mondotta Nelli 
nem minden keserűség nélkül

— A bíróság köréből. .Mattyasovszky Mór 
kir. járásbiró e hó 17-én két heti szabadságra ment 
és távollétének tartamára a hivatal vezetésével Oar- 
binszky Sándor kir. aljárásbirót bizta meg.

A főszolgabírói hivatalból. Zombory 
Géza közigazgatási gyakornokot a főispán tb. szol- 
gabiróvá nevezte ki.

Lászlóffy László vármegyei ntbiztos egészsé
gének teljes helyreállithafása végett újabb négy heti 
szabadságot kapott.

A nagymihályi sörgyár részvényesei az 
alaptőke 30 százalékát már befizették és ennek foly
tán a cégbejegyzés legközelebb eszközöltetni fog. 
A részvénytársaság még ez évben veszi át az üzemet.

Tanító estély. A nagymihályi tanítótestü
let december havában a szegény tanulok felruhá
zására jotékonycélu műkedvelői előadást rehdez. A 
műsor összeállítása most történik és legközelebb 
megállapítják annak idejét.

Tanfelügyelői látogatás. Szerdán, f. hó 
21-én Bereyszászy István kir. tanfelügyelő meglá
togatta a helybeli polgári fiúiskolát s nagy érdek
lődés mellett délelőtt 8 órától 11-ig jelen volt a ta
nításokon. Meghallgatta minden tanár előadását s 
megvizsgálta az intézet fölszerelését és mindenben 
a legnagyobb igyekezetei tapasztalta. Az előadások 
utáni tanácskozáson kijelentette, hogy egyenesen a 
minisztérium fölhívása folytán tette meg e látoga
tását. ahol semmi akadálya sincs annak, hogy az 
iskola a legrövidebb időn belül nyilvánossági jel
leggel bírjon, sőt az állam azonnal hajlandó át
venni. ha a város telket s épületet ad hozzá.

Erzsébet napja. Istenben boldogult Nagy
asszonyunk, Erzsébet királyné emlékét városunkban 
az elemi iskola növendékei hétfőn kegyelettel üti- | 
nepelték meg. Az egyes osztályokban méltatták az 
elhunyt királyné érdemeit, majd hitoktatóik kísére
tében a templomban vonultak a tanulók, ahol Nagy
asszonyunk lelkiüdvéért ünnepélyes isteni tiszteletet 
tartottak.

Eljegyzés. Leuchtman Lajos e hó 18-án 
eljegyezte .Morvái Erida kisasszonyt, Morvái István 
a Moiret I". Ödön papirnemügyár irodafőnökének 
leányát, Budapesten.

Dr. Hay Gyula jászberényi gyakorin orvos je
gyet váltott Marmorstein Malvin kisasszonynyal, 
néhai Marmorstein Simon volt nagymihályi keres
kedő leányával.

Birtokparcellázás. Gróf l.ónyay Gábor 
szalóki 600 holdas birtokát parcellázza ; a birtokot 
szalóki, kisráskai és hegyii-földmivesek veszik meg, 
sőt — mint értesülünk — telepitvényesek is jön
nek Szalókra.

— De este! — kiáltott Jolán.
— Este? Hát igen . . . tapsolnak . . . ma

gam is azt hiszem, hogy értem ezt a mestersé
get .. . De azért van itt is szomorú tapaszta
latom. Akik legjobban méltányolnak, nem a fér
fiak, hanem a nők ... és a leányt, akármilyen 
emelkedett lélek legyen is, nem elégíti ki a nők 
hódolata.

— Oh, én büszke lennék reá I mondotta 
Jolán olyan igaz hangon, amilyet a színpadon 
sohasem hallottak tőle.

— Könnyű önnek, aki annyi férfiút látott 
lábai előtt, sóhajtott Nelli a haját igazítva, de 
előttem csak a színpadi pártnerek térdelnek a 
szerző utasítása alapján.

Csöngettek . . . Nelli sietett a színpadra, ő 
kezdte a darabot. Mihely t a deszkákra lépett, 
egészen átváltozott, még az arca is más kifeje
zést mutatott, nemesebbet, vonzóbbat.

És Jolán látta, hogy a színfalak mögött a 
színészek mind megállnak, mintha lábuk gyö
keret vert volna. Ezek a cinikus alakok, a kik 
magukon kívül nem ismernek senkit s magu
kat legkevésbbé, áhítattal követik minden moz
dulatát. A hatás a festéken is átütődik arcukra. 
A második felvonásban az ügyelő könnyet tö
rölt a szeméből . ..

Es Nellit, mintha mindez nem érdekelné, 
üzleti nyugalommal megy az öltözőbe, s szinte 
kelletlenül tér vissza, hogy hetedszer, nyolcad
szor is megjelenjen a lámpák előtt.

Chrysanttiemum-kiállltás. A Budapesten 
meg.ártott chrysanthemum-kiállitáson vármegyénk
ből Kazinczy Arthur berettöi nagybirtokos kerté
szete kitüntetést és elismerő oklevelet nyert. Már 
a múlt évben jeleztük, hogy a berettöi kertészet oly 
szép es különféle szinvegyületü chrysanthemumokat 
termeszt, hogy ehhez hasonlókat csak ritkán látni. 
A kitüntetés tehát nem lep meg bennünket.

— A bérkocsi-tulajdonosok sztrájkja. Ha 
már mindenben van részünk, ha már igazán mo
dern város akarunk lenni, kell, hogy a sztrájkból 
is kijusson nekünk. Ha a pesti villamos vasutasok 
sztrájkolhatnak, miért ne tehetnék azt a nagymi
hályi bérkocsi-tulajdonosok is? Bérkocsi-tulajdono
saink ugyanis sérelmesnek találták magukra az ipar
hatóság egyes erélyes intézkedéseit és miután az 
ilyenekhez szokva nem voltak, kimondották a sztráj
kot és az elmúlt héten bejelentették a főszolgabí
rói hivatalnak, hogy iparuk folytatását beszüntetik. 
A közönség a vasúthoz eső és sárban gyalog volt 
kény.elen kimenni. A vidéki forgalomban szintén 
fennakadás állott be. Ily nagyobb forgalmú város
ban, mint Nagymihály, az efajta sztrájkok nemcsak 
kellemetlenséggel, de esetleg komolyabb következ
ményekkel is járhat. A főszolgabírói hivatal azért 
megtette az intézkedéseket az abnormális állapot 
megszüntetésére, ami Walkovszky Béla községi fő
bíró és Barnai Andor képviselőtestületi tag köz
benjárása folytán sikerült is. A bérkocsi tulajdono
sok ugyanis három napi sztrájk után újból mun
kába állottak.

— Tanácsbiró választás. A felső-zempléni 
ev. ref. egyházmegye egyik világi tanácsbirói szé
kébe az egyházmegyének eddigi buzgó világi fő
jegyzőjét. Dókus Lászlót egyhangúlag választották 
meg.

Hivatalvizsgálat. Mauks Árpád kir. pénz
ügyigazgató egy számtiszt kíséretében a hely beli kir. 
adóhivatalban megtartotta a szokásos rovancsolást 
és egyben megvizsgálta az ügykezelést. A vizsgá
lat befejezése után a pénzügyigazgató megelégedé
sének adott kifejezést a tapasztaltak felett. — Ez 
alkalommal megemlítjük, miszerint az adóhivatal
ban megüresedett ellenőri állás immár öt hónapja 
betöltetlen és a személyzet kénytelen erejének meg
feszítésével a sok munkát elvégezni. Legfőbb ideje 
volna, hogy a pénzügyi miniszter immár ez állást 
betöltse.

— Újoncok bevonulása. A honvédelmi és 
közös hadügyminiszter között létrejött megállapo
dás szerint a most lefolyt sorozásnál bevált újon
cok 1907. január 15-én tartoznak csapataikhoz be
vonulni. Ezeknek az újoncoknak a szolgálati ideje 
1909. szeptember közepén telik le.

A harmadik felvonásban óriási virágbokré
tát nyújtanak fel a színpadra a szép színész
nőnek, ki pirulva fogadja egyik udvarlójának 
ezt az Ízléstelenségét. Érezte, hogy nevetségessé 
tették a színészek előtt.

Az előadás végén az öltöztetőnő behozza a 
remek virágbokrétát, melyen két hosszú selyem 
szallag függött. Nelli kíváncsian tudakolja:

— Ki küldte, édesem?
Jolán pironkodva mondja:
— Nem is tudom, de azt hiszem, hogy itt 

a névjegye.
Elolvassa:
— Torday Károly.
Nelli ajkába harap . . .
— Az a fiatal mérnök . . . Csinos fin. Tudja, 

hogy a mull szezonban szerelmes voltam bele.
— Udvarolt önnek ? kérdezte Jolán.
— Nekem? Ah, édesem, nekem nem ud

varolnak. Ugv esténkint istenítenek, tapsolnak, 
kilónak, de aztán .... Megengedi, hogy ezt a 
bimbót leszakítsam ?

— Parancsoljon, akár az egész bokrétát.
— Ohó, az nem illet meg.
Épp akkor ért oda az öreg rendező. Nelli 

kezében tartotta a bokrétát.
— Nini, csak nem kaptál virágot?
— Nem. Jolán kapta.

Az más, azt értem. — Azzal hátat for
dított és elment. Zöldi Márton.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E I C H A D O L F férfi-szabónál Nagymihályon késsitteti. 
Mérték után a legnagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



— Köszönetnyilvánítás. Zemplénvármegyé- 
böl a zempléni segélyalap javára a siketnémák ung
vári intézetéhez október hónapban a következő ado
mányok folytak be : Legyesbényei körjegyző gyűj
tése 11 K 50 f.. a petriki körjegyző gyűjtése 8 K. 
Juhász János alsódobszai biró gyűjtése 4 K (Mi f„ 
a nagydobra! körjegyző gyűjtése 4 K 80 f„ össze
sen 29 K 96 f. Ez összegek átvételét köszönettel 
elismeri Wentzel József, a siketnémák ungvári in
tézetének igazgatója.

— Lopások. Ilyenkor tél idején, mikor a nyo
mor napirenden van, a lopások mindennapiak. Fal
vakban a magtárakat és kamrákat nap-nap után 
megdézsmálják, lgv legutóbb Lasztoméron, Vásár
helyen és Körtvélyescn több helyen betörtek s sok 
élelmiszert vittek el. Nagymihályon szintén több lo
pást jelentettek be, a tettesek azonban még nem 
kerültek elő. Jó lesz, ha a rendőrség és csendőr- 
ség éber figyelemmel fogja kisérni a gyanús em
bereket.

— Kihallgatás a pápánál. Ö szentsége a 
pápa e hó 18-án a Vatikánban kihallgatáson fo
gadta Firczák Gyula munkácsegyházmegyei püspö.- 
köt. A főpasztor ez alkalommal a magyar liturgia 
ügyét is felhozta a pápának.

— Uj iparvállalatok. Mint értesülünk, vidé
künkön két uj iparvállalat létesitése céloztatik és 
pedig Nagymihályon egy nagyobb szabású papír-, 
Tőketerebesen pedig egy cukorgyár. Örömmel üd
vözöljük az eszmét és vajha az mihamarább testet 
öltene. A kormánynak minden lehetőt kell elkö
vetni, hogy e két gyár alapittassék, mert ez által 
az amerikai kivándorlás nagy mértékben ellensu- 
lyoztatnék és az egész vidék jóléte fokozva lesz. 
Adja az Isten, hogy úgy legyen.

— Merénylet vagy gazság. A múlt héten 
a Laborc-felé haladó személyvonatra Radvány és 
Csebinye között eddig még ismeretlen tettes rálött, 
a lövés egy II. osztályú fülkét ért, melyben egy kö
zös hadseregbeli kapitány utazott nejével. Az ab
lakok csörömpölve hullottak be a szőnyegre s sze
rencsére a golyó nem talált. A vonat a nyílt pá
lyán megállott, jegyzőkönyvet vettek fel az esetről 
és jelentést tettek a legközelebbi állomási elöljá
róságnál. A csendőrség erélyesen nyomozza a gaz 
merénylőt.

— A közkút fúrási munkálatai ismét meg
kezdődtek és most már rohamosan fognak folyni. 
Az első kút még ez év folyamán lesz a közhasz
nálatnak átengedve.

— Favágók hiánya. Most, hogy a tél beál
lót, a munkásemberek hiánya mindinkább érezhető. 
Nincs kivel fát vágatni és különben is egy ölfa vá- 
gatásáért 6—7 koronát kell fizetni. A munkások 
hiánya az amerikai kivándorlásra vezethető vissza 
és ha ez tovább fog igy tartani, még szép dolgo
kat fogunk elérni.

— Uj pénzintézet. A nagykaposi hitelszövet
kezet részvénytársasággá alakul át. Az uj intézetre 
a részvényjegyzés kedvező eredménynyel járt s még 
ez év folyamán lesz az alakuló közgyűlés megtartva. 
Elnökül gróf Lónyay Gábor deregnyöi nagybirto
kost akarják az alapítók megnyerni.

— A paplrospénzt kivonják a forgalom
ból. A minden pénzek felett rendelkező osztrák
magyar bank a legutóbbi közgyűlésén, azaz hogy 
a pénzügyminiszterekkel folytatott tárgyalásain el
határozta, hogy kimondja a halálitéletet a papír
pénzekre. 11X47. január 1-től kezdve nem hoznak 
többé 10 és 20 koronás papírpénzt forgalomba. 
Még az emlékét is el akarják törölni. Financiális 
és hygieniai szempontból csakis arany „aprópénzt" 
fognak a közönség kezébe adni. Erre a célra már 
ez év november 1-től korlátozzák a papiros tiz és 
huszkoronások forgalmát.

— Ideggyöngeség és ingerlékenység min
den erőltetett munkálkodó embernél, mint sok gyer
mek vérszegénysége Dr. Weigl F. (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 bír. 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.

— Kossuth rumnak nincsen párja, ma
gyar issza, magyar gyártja. Eredeti 1 literes, fél 
literes és negyed literes palackokban kizárólag kap
ható Bucsinszky Lajos üzletében Nagymihályon.

A Pesti Napló idei ajándéka, az líMMí. 
évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
külömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kö
tetek is egytöl-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 illuszirációk. kiváló 
mesterek alkotásai d szóik majd e müvet. S a mű
lapokon kivül a sokszorosító művészet egész sor 
több színnyomású képben fog remekelni. E díszes 
tartalomhoz méltó lesz a Len. Bekötését a magvar 
iparművészet elsőrangú mesteré e bízzák. Ezt az uj 
páratlan diszü ajándékot m .kapja a Pesti N.,pló 
állatidé) előfizetőin kivül minden uj előfizető is. aki 
mostan.ól kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pes.i 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 eszközölheti) s kívá
natra külön értesítést küld a módozatokra vonat
kozólag a Pesti Napié) kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Andrássy-ut 27. sz.

Művészi képes levelezó-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali művezető: Lándai József.

Hirdetések.
2(186/906. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagyniihályi kir. járásbíróság, mint telek 

könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Gyúró 
Mária, férjezett Jnrcsó Józsefné és társai vegrehaj 
tatónak kisk. Harcsák Erzsébet, Mihály és János 
végrehajtást szenvedő elleni 172 korona tőkeköve 
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagyini- 
hályi kir. jbiróság területén lévő a rákóci 340 sz. 
tjkvben A. 1. 1. sorsa. 23. hrszám alatt foglalt s 
kisk. Harcsák Erzsébet, János és Mihály nevén B. 
1—3. sorsz. alatt irt ház és helyin lyböl álló in
gatlan jutalékokra az árverést 650 koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte s hogy 
a fentebb me jelölt ingatlanok az 1906. évi decz. 
hó 10-ik napján délelőtt 9 órakor Rikócz 
község birájának há zánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 65 koronát 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t. ciikk 42 § 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt igtnin. rendelet 8. § ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéltez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál előleget elhe 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1906. október hó 2án, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Sallay, kir. albiró

„Egyesült czeglédi szőlősgazdák 
boreiadási társasága" Czegléd.

Egyenlősiti, bepinezézi és áruba bocsájtja a 
termelők tisztán kezelt legkitűnőbb borait.

Nyilvántartja s közi etiti ezentúl az egyes ter
melők magánpincéiben, sajátkezüleg gondozott 
boraikat is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és ven
déglősöknek a nálunk v aló bevásárlás, mert egész 
éven át egyforma és akármilyen nagy tömegben 
folyton egy és ugyanazon bort kaphatják.

Ezúttal áruba bocsájtjuk a legkitűnőbb siller 
szinii „Kadarka" és zöldesfehér „Ezerjó", „Riz- 
llng" sfb. fajokat is, melyek több waggotl vételé
nél Igen mérsékelt árban kaphatók.

Levél- vagy sürgönyeim :
Egyesült-szőlősgazdák társasága Czegléd.

Női kézimunka
== újdonságok
és mindennemű himző anyagok nagy vá
lasztékban raktárra érkeztek és a legjutányo- 
sabb árak mellett kaphatók _______ 

STEINDLER ETELKA 
url- és nől-dlvatáruházában Nagymihályon. 

Női kalap különlegesség! 

Pártoljuk a hazai ipart!
Minden takarékos háziasszony használja az 

„E M K E«- • • • • 
• o o o padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadóbb és olcsóbb mint a „Keil“-lakk.

Egyedüli elárusító:

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.

fÉLÖVIRAG
8 MENYASSZONYI, KOSZORUSLEÁNYI
• és különféle alkalmi CS6KR6K, va-
• lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 
8 kezdve a legdíszesebb kivitelig meg-
• rendelhető. Jutányos árak és pontos
• kiszolgálás. ========= 
5 Magamat a nagyérdemű közönség szi-
• vés pártfogásába ajanlva maradtam

S mély tisztelettel

8 MOSKOVSZKY DEZSŐ
8 kerf.sk. műkertész.
8 Levélczlm: — - - --- -------^5Prfl0nyczjm;

8 Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely.

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. hölgyközön

séget tisztelettel értesíteni, miszerint a hely
beli piacon lévő úri- és női divatüzletemet 

vászonnemü, női ruhaszövetek 
és egyéb e szakba vágó cikekkel kibővítet
tem olykép, hogy ROSENBERG GYULA 
és Testvérei hírneves miskolci czégtól fenti 
árukból bizományi raktárt vettem át, mely 
cég Ilimévé biztosítékot nyújt aziránt, hogy 
elsőrendű mindenkor legdivatosabb áruk
kal állhatok a n. é. vevőközönség rendel
kezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóin
dulatot kérem eme újabb vállalatomban is 
részemre megtartani.

Szives támogatásért esd tisztelettel

Lefkovits Albert
úri- és női divatüzlete Nagymihályon.

•• TŰZIFA ••
Két érés száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Schapira Dávid pálya
udvari faraktárnokunk. - . ■■

Gőzfürészkezelöség Hanajna.

kerf.sk


KEÍLÍAKK
legkitűnőbb mázoló-szer -----

----  puha padló számára.

Keil-ftl* viaszkenőcs kemény padló számára.
Keil-fele fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér.
Kell-'*" 1 arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-ft,c szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók

OLlJCK LLzíÖIK czégnél
1 Nagymihályon. ==

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

Seszták Antal háztulajdonosnál.

I

Földbirtokosok figyelmébe!
A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgazdák

nak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
(katáng gyökér — cichorium inthybus)

melv 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 fillirnyi ár mellett Tőketerebes és Nagymihálvi állomáson vételik át 
és azonnal készpénzben kifizettetik.

bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassan, 1906. október 1-én.
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t Uj temetkezési vállalat. S
Van szerencsém értesíteni Nagymihály és vidéke mélyen tisztelt 

közönségét, hogy Nagymihályon, Kossuth Lajos utca 8 szám alatt (az 
udvarban) , K E G Y E L E T“ cim alatt 

temetkezési vállalatot

Raktáramban állandóan

létesítettem. Ezen uj temetkezési vállalat dús felszereléseivel, pontos és 
gyors kiszolgálásával, a modern követelményeknek megfelelőleg a kö
zönség legmesszebb menő igényeit is képes kielégíteni. ---------

készletben vannak kisebb és nrgyobb 
érc- és fakoporsók, szemfedelek, koporsó- 
diszek. sirkoszoruk. szallagok és minden 
a temetkezéshez szükséges egyéb cikkek.

A gyászoló közönség szives pártfogását kéri

FENYVESI NI.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Vasúti menetrend.
— Srvénges 1906. október 1-től. —

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

iíezö-Laborcz felé

Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

| yyymy] j yyyyyyv | | wtww |

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Mezö-Laborcz felől

Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

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

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és 

. ezáltal a legolcsóbbak.
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

nak át önműködő sierkeeetüekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Jótállás:

Schicht-szappan!
(.Szarvas4 vagy .Kulcs4 szappan)

• Mimién tlarxb „Schicht"-szappan
• vfcvl . tisata és ment káros alkatrészektől.

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. —■ —
25.000 koronát fizet SCHICHTGYÖHGY cég Aussigban
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Laodosmao B. kÖnyvayomdÁjábaa


