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Alig léptünk be a 20-ik századba, máris 
nagy változásokon mentünk át. És még nagy
átalakulások előtt állunk.

A mnlt politikája, ez már igazán gyö
keres változást szenvedett. Az előbbi változ- 
hatatlannak hirdetett rendszer, amelyért a fa
natikusok corrumpálták az országot, amely
nek aranykorában a magyar ember anyagi
lag és erkölcsileg gyilkolta egymást; és a 
melynek legszembeszökőbb eredménye, hogy 
a középbirtokos osztály letört, sőt részben 
elpusztult, mintegy szélütéstől érve, egy-szerre 
megroppant s összeomlott; sokakat maga alá 
temetvén, akik igazán jobb sorsra valának 
érdemesek. Mert távollétük a fórumtól, vesz
teséget képez a hazára.

Hirtelen a tetőre értünk. Ahol egy szé
gyenletes hazafiatlan áramlattal találkozunk, 
amely nemzeti becsületünket, hazánk szabad
ságát, alkotmányát, szóval egész jövőnket 
kockára tette és megbontással fenyegette.

Már-már megindult a görgeteg lefelé, 
hogy az örvénybe sodorjon.

Gyors és okos elhatározásra volt szük
ség. Istennek hála, ez megtörtént. Hazánk 
legjobbjai nagy önmegtagadással, de lélek
emelő mérséklettel és bölcs előrelátással, ön
testükkel álltak a lavina elé. Es a garázda 
merényletet megállásra kényszeritették.

Dicsőség és hála környezi azon jeles ha-

TARCZA. 
Gyöngéd lelkek.

A kerületi orvos vézna neje korán reggel 
a kertbe lép; a postatiszt ott várja. A házban 
három kis gyermek alszik ; a nagysága lefekvé
süknél sem volt jelen, miért volna tehát ébre
désüknél ? Benn a három kis szobában fülledt, 
dohos a levegő, férje betegen fekszik. Nem lát
hatja, mint szenved, nagyon fájlalja, üdülnie kell. 
Minek is teljesítette oly lelkiismeretesen köte
lességeit? A friss reggeli szellő uj csipkepon
gyoláját lebegteti. Mily kellemes is egy kicsit 
üdülhetni! Szerelmes tekintete előbb a harma
tos reggelbe, aztán pedig a postatiszt kék szem
üvegébe mélyed. Ah, be jó a kötelességtől és 
szegénységtől távol lenni! Egy pillanatra mintha 
megfeledkezett volna minden emberi lény lé
tezéséről ; pici, rózsás ujjaival egy virágot sza
kaszt és édeskés hangon suttogja : >Oh, kedves 
■Mimóza! Te vagy a gyöngéd emberi lelkek liü 
képe; mint te, úgy azok is ragyogó költészet
ben ringatják egész lényüket; mint téged, ügy
öket is megrezegteti a leggyöngébb fuvalom; 
egy hideg esőcsepp képes őket megölni.. S má
sodszor még áthatóbban mély-edt tekintete a kék 
szemüvegbe.

— Ah, Bóbert! Olyan vagy ok én is, mint 
ez a virág, oly érzékeny és gyengéd s valóban 
szivem már el nem viseli. Férjem beteg, a gyer
mekek neveletlenek, az egész ház szegénység
gel és rendetlenséggel, ideges vagyok, ha csak 
rágondolok is. En! Annyi gyöngéd és linóm ér- 

zafiakat, akik a szédelgésnek és az anarchia 
romboló munkája továbbterjedésének gátat 
vetettek. De hát fájdalom, a megállás a rom
bolás utján még csak félsiker.

S mert szegény hazánk számos sebből 
vérzik, aggódva sóhajtunk: mit hoz a jövő? 
Türelem! mondják. En is mondom.

Időszerűtlennek tartom a kritikát. De 
mégis néha elfog az aggodalom, hogy úgy 
ne járjunk, mint azon egykori örökös, aki 
tömérdek bajjal és teherrel vette át a hagya
tékot. Tűnődött, hogy legelőször mihez is fog
jon, s ezalatt az idő rohanva haladt és a 
rosszlelkü hitelezők és irigyek mindinkább 
követelődzők lettek és kész a katasztrófa 1

Bírálni is, tanácsokkal előállani is köny- 
nyü, ez semmi felelősséggel nem jár. De hát 
nekimenni a közéleti és társadalmi félszeg- 
ségeknek, a felforgató törekvéseknek, meg
keresni tudni bajaink forrását és biztos diag
nózis alapján megorvosolni a mélyen vérző 
sebeket, lehetőleg gyorsan és biztosan, ez a 
kimagasló államférfim látókör és bölcsesség, 
amelylyel kell megáldva lenni a mai vezé
reknek, hogy övék legyen a pálma és a di
csőség. A siker azonban csak akkor lehet 
biztosítva, ha kiméletleniA feltárjuk hibáinkat.

A társadalmat és annak minden osztá
lyát meg kell szoktatni, hogyha félszegségeik 
vagy hibáik ostoroztatnak. ne érzékenyked
jenek és leplezett vagy nyílt ürügyekkel ne 
sziszszenjenek fel mindjárt egy egész osztály
nevében. Türelem és okulás, ez már nagy lé
pés a javulásra.

zclemmei ilyen környezetben! Mindez olyan 
sértőleg hat rám, hogy nem bírom tovább! Kép
zelje csak, uj pongyolámba bújok és beosonok 
hozzá: -Nézd csak férjecském, milyen bájos va
gyok!« Es mit gondol, ő mit tesz? A helyett, 
hogy egy elismerő szót mondana, fölemelkedik 
ágyában s igv szól hozzám : -I'" Amelie ! Hova 
gondolsz, mire való ez a fényűzés? Hozz in
kább egy csésze teát!- Tőrszurás gyanánt nvi- 
lalottak szivemen keresztül e szavak. Hát olyan 
számitó élettársam vau, aki képtelen nekem egy 
pongyolát szerezni és bájaim láttára cgv csésze 
tea után sóhajt; miért sújtott ennyire az Isten, 
hogy szegény érzékeny szivem igy megsebez- 
tessék ? De ha még látná, mennyit szenved sze
gény Vilmos és mily rossz sziliben van; szivem 
vérzett és könnyeimet letörölve, a szolgálóval 
rögtön bcküldtem neki az óhajtott teát; csak 
nem tagadhattam meg szegény Vilmosom kíván
ságát .... Igaz, tudja ön. hogy ma >Angot<-ot 
adják, a melyet gyönyörű dallamaiért annyira 
szeretek? Ugye elkísér oda? Hiszen nagy szük
ségem van üdülésre és szórakozásra, háztartá
som nyomora már egészen tönkre tett. Külön
ben is igyekeznem kell, liogv innét szabadul
jak, mert ez az állapot nagyon rossz hatással 
van kedélyemre. Teljesen odavagyok. Igen, teg
nap is, hogy Károlykám megvágta az ujját, bor
zasztó volt, s minthogy a vért nem nézhetem, 
természetesen elájultam . . Apropos, látta már 
ön mályvákkal diszitett uj kalapomat? Mond
hatom, elragadóan szép. Istenem' ha még egy 
hasonló szint) köpenykém és egy virágos nap
ernyőm volna hozzá!

Például szolgáljon az 1848. előtti ne
messég, amely kénytelen volt sokat tűrni hi
báiért, de nem verte vissza a pellengérezést 
sem, hanem önszántából követte a vezért és 
Magyarország magasztos elhatározással a sza
bad államok előkelő társaságába lépett

Mondják: ez akkor vob, a társadalmi 
és közéleti erkölcs magaslatán álló és egy 
gondviselésszerü államférfin bölcsessége által 
vezérelt nemzedék korában.

De most a 20-ik százait közéleti s tár
sadalmi erkölcsök süllyedésének korában? Az 
őrült versengés és a vagyonszerzés bármily 
eszközének predomitiáló szabadalma köze
pette. Kevés tudással, sok becsületességgel, 
kevés akaraterővel, kevés versenyképesség- 
gel és a munkától való idegenkedéssel, kér
dés : miként fogja nemzetünk a tornyosuló 
veszedelmeket kiállani ?

Erre felelni kell. Még pedig tettekkel 
kell felelni. Mert csak a nemzet elhatározá
sától függ, hogy a veszélyekkel megbirkóz
zék. Nem vonom kétségbe, hogy helyes és 
üdvös is, sőt mondhatnám, hazafias is, hogy
ha az ősi intézményekhez kegyelettel ragasz
kodó, a haza és alkotmányos szabadságának 
fentartása körül elévülhetetlen érdemeket 
szerzett hazafiak nemzedékei hivatásuknak ös- 
merik, hogy az állam és vármegye kormány
zásában döntő befolyásukat fentartsák, nem
csak, de kezükből a kormányzás gyeplőjét 
kivétetni nem engedik.

De kifogás aki teszem, hogy minden in
telligens embernek, a ki magát a középosz- 

r
- Meg l»sz minden! Ön angyal! Milyen 

prózai az én tőm Önhöz képest ! Valami ma- 
gaszlosabbról, finomabbról fogalma sincs s én 
egy ilyen közönséges teremtéshez vagyok lán
colva !. ..

E pillanatban egy fiatal csinos asszonyka 
haladt el a kert rácsozata előtt, egy gyermeket 
kézen vezetve, egy kisebbet pedig karján hordva, 
mig kezében cgv csomagot vitt, valószínűleg a 
bevásárolt szerény napi szükségletét.

— Ali, drága Amelie! Ha ön tudná, meny- 
nvit szenvedek. Midőn otthon az élet finomabb 
élvei után sóhajtozva, önre gondolok, épen ak
kor zavar föl édes ábrándozásomból a prózai 
teremtés izctlcn szavával: »A gyermekek cipői 
rongyosak.- Ö fel sem fogja, hogy szenvedek és 
nélkülözök. Állásomnál és jó Ízlésemnél fogva, 
természetesen több Ízben lefényképeztetem ma
gamat, ami az ő nézete szerint nem egyéb hiu- 
ságnáf Ö persze nem ismer egyebet, mint reg
geltől estig dolgozni, ugv, hogy önkénytelenül 
sem tekinthetem inásnak, mint hasznos háziál
latnak. Egyszóval ő a megtestesült kötelesség
érzet, mely nem ismer más utat, mint a tűz
helytől a gyermekszobába és onnét a varrógép
hez. Ennélfogva nincs is ideje valami neme
sebbre gondolni s ennek dacára még pénzt is 
kér tőlem. Tőlem! Kinek oly sokra van szük
sége, hogy a világban gavallérosan felléphes
sek. Mindent összevéve tehát, azon a kevés szép
ségén és ifjúságán kívül semmije sincs, amivel 
magához vonzhatna.

— Szegény barátom! Nemde ön mondotta, 
hogy a kezei attól az örökös ostoba munkától

Lapunk mai 4 oldalra tömjed.



tályhoi számúja. a fiai majdnem kivétel nél
kül a vármegye vagy az állam konyhájára 
sietnek, hogy egy kis címet és egy igen so
vány kenyeret megszolgálhassanak.

Nagv gyengeségre s élhetetlenségre vall 
ez, amit a 20-ik század levegőjében immár 
tűrni nem szabad. Hova vezet az ily egy
oldalúság? Egyrészt szolgaságra, másrészt pe
dig, miután a megélhetés nehézségei mind
inkább előtérbe lépnek, a fizetések folytonos 
újabb és újabb emelésére és végeredmény
ben az adófizetők elégedetlenségére. Mert senki 
sem akarhatja, hogy minden jó csak az ál
lamhatalomtól származzék, viszont a személyi 
kiadások súlyos terhének növekedése az ál
lam pénzügyi romlásához vezet.

A józan gondolkozás és a hazafias ér
zés egyaránt követelik tőlünk azt, hogy le
gyen már vége a tüntetésekből élősködő dil- 
lettantizmusnak. Itt az ideje, hogy a szak
mákra való tanultság megszerzésével a tár
sadalmi élet minden fajta teendőire képzett 
és munkaszeretö elemeket szolgáltassunk 
— nagy tömegekben — a haza részére.

Régtől hirdetett igazság, hogy : „akié a 
föld, azé az ország11, de ehhez társul szegő
dik a 20-ik század kezdetén, hogy „akié a 
pénz, akié az ipar és kereskedelem, az ural
kodik az ország felett."

Nos tehát, le kell rombolni a régi bal
hitet, mintha a társadalom előkelőségeinek 
csak a hivatalban és a katonaságnál volna 
helye! Meg kell szüntetni a káros előítéle
teket egyfelől, de el kell Ítélni másfelől a 
pénzimádást s a minden eszközzel való meg
gazdagodás vágyát is. Egyfelől reá lépni az 
élet mezejének minden tisztes munkával be
tölthető terére, másfelől ellenben üldözni kell 
a laza erkölcsöket, amelyek lehetetlenné te
szik, vagy legalább is megnehezítik a kö
zéposztálynak a versenyben való részesedést. 
Ez az ut az, amelyen a társadalmi egyenlő
ség és béke felé haladhatunk.

Hogy ezen már sokak által hangozta
tott, de a gyakorlatban érvényre jutni netn 
tudó, tehát hazánkban utópiának látszó esz
ményi helyzet miként érhető el ? Talán a tu

egészen eldurvultak, arcát nem ápolja és igy 
külseje teljesen elhanyagolt ? Valóban teljesen 
összeülik szegény Vilmosommal.

— ügv van, drága barátnőm. Milyen ízet
lenséget követett el akkor is, hogy nem találta 
elmésnek azt az albumot, melyet ön ruháinak 
mintáiból alkotott. Milyen édes visszaemléke
zésekre ad az alkalmat, ha az ember benne la
pozva, ráakad egy darabka atlaszra és hozzá
gondolja, ebből volt a ruhája, mikor a színház
ban először megláttam, — vagy tovább egv szé
pen felragasztott bársony-mintához érve eszébe 
jul: e bársonyruhában volt, mikor a sétatéren 
kisértem, — és igy végig. Ilyen elragadó esz
mék Csak olyan fen'-.öll lelkületű finom hö.gy 
agyában születhetnek, mini ön; az _n nőm az I 
ilyet le.fogú, mm kepes, ilyesmihez az ő lel- 1 
kűn-te .uigvon leieulekleien, nagy on közönséges. |

— Olt li bért Miért kény teleli Két ilyen 
, . ouacd leiís oly közönsége., emberekhez kö
tötten otí méltatlan viszonyok között élni ?

— Ne mondja azt, bajos Ameliem, hogy 
kém leien, meglátja, hogy nem, mar holnap meg 
fog róla győződül . . .

£ josialterhes szavakkal búcsúzott el egy
mástól a nemes pár. *

A jéghideg hajnali szél rohanva üvölt vé
gig az üres utcákon, ködös reggel szürkült az 
ablakon. A légliuzam n belett ajtón azon szo
bácskába is behatol, melyben a kerületi orvos 
ártatlan gyermekei egyedül, elhagyóivá alusz
nak; elhagyatva, mert gyöngéd lelkületű ma
májuk elhagyta őket.

lipánszövetségnek lenne ez a feladata, ezen 
kérdést megoldani? Megállapítandó lenne, 
hogy aki a tulipánszövetségbe belép, kötele
zettséget vállalna arra, hogyha több fia van. 
köteles lesz egyiket a szabad polgári pályák 
valamelyikére (gazdának, iparosnak vagy ke
reskedőnek) nevelni, azon pálya folytatására 
őt tényleg bevezetni és segélyezni.

Rajokat kell bocsájtani a legmagasabb 
köröktől lefelé. A családok és a polgári pá
lyán működő családtagok közötti összeköt
tetés önként is gyorsan megszüntetné a tá
volságokat s a polgári pályától való idegen
kedést. S előmozdítaná a társadalmi egyen
lőség kifejlődését, amelytől még ma is oly 
távol állunk, nagy kárára hazánknak.

A hivatalnoki pályák utáni törtetést a 
polgári pályák becse és értéke fogja csak 
megszüntetni.

Erzetn, hogy jelen soraimat sokan utó
piának, falusi elmefuttatásnak fogják Ítélni. 
De mert én hiszek a jövőben : a jövőnek fel
adata pedig a társadalmi ellentétek s félszeg- 
ségek megszüntetése. Az eszmét megvalósít
hatatlan nak nem tartom.

Ennek főfeltétele azonban az, hogy ve
zér kell a gátra ! Aki feladatának magasla
tán, lankadatlan tevékenységgel egyengeti az 
utat, amely a cél felé vezet. Es kellenek ka
tonák, akik komoly elhatározással lépnek a 
kibontott zászló alá.

Akik nemcsak lelkesedni tudnak, de tu
dásuk és erkölcsi értékük minden súlyával 
a járatlan területet meghódítani igyekeznek 
nemcsak, de azt a haza javára hasznosítani 
is fogják. Mert a magyar középosztály jö
vője, tehát a hazának magyar jellege is, 
csak akkor lesz biztosítva, ha a hazafias 
középosztály a polgári pályák minden te
rén a vezérlő szerepet a kezébe veszi.

Mondják, hogy „minden kor megtenni 
a maga embereit.11 Bizzunk a gondviselés
ben, hogy most is úgy lészen!

Olvasóinkhoz!
A .Felsö-Zemplén" 1907. január hó elsejé

vel XII. évfolyamába lép. Tizenkét év óta szol

Hát senkijük sincs, ki velük játsszék, gyön
géden beszéljen; beteg apuskájukat sem fogja 
senki vigasztalni, nem fogja senki levesét főzni, 
párnáit megigazítani?

De mégis van valaki, ki láthatatlan jó tün
dérként a hiányos háztartást rendbe hozva, az 
elhagyott beteget ápolja s a gyermekekről gon
doskodik. Ez a jó tündér nappal tisztogat, ta
karít, főz, mindenkit szelíden szólít, mindenkire 
barátságosan mosolyog; este pedig ruhát s fe
hérneműt javít, a betegnek felolvas s a gyer
mekeket énekelve, csókjaival álomba ringatja. 
Mari szegény, de becsületes földmivesnek ár
vaja, az ő szorgalmának s kötelességérretének 
sikerült a szegényes, elhagyott kis háztartásból 
kényelmes otthont varázsolni s intelligenciával 
párosult szivjóságának köszönheti a mélyen súj
tott családapa gyógyulását.

*
Három hónap merült azóta az örökkéva

lóság tengerebe. Karácsony esteje van. A már 
gyogyuloban levő orvos agyában egymást űzik 
a kínos gondolatok. Mit csinálnak ott a mel
lékszobában az ö elhagyott árvái a mai szent 
estén ? Nagy fáradsággal felemelkedik helyéből 
és az ajtó felé tart. Mily varázsképet nyújt azon
ban szemeinek a fényesen kivilágított szoba! 
Az asztalon fénylő kis karácsony fa áll, mellette 
ölében az orvos legkisebb gy ermekét tartva ül 
Mari, a ház jóságos tündére, körülötte pedig uj
jongva ugrál a kis Károly. A jó leány örömtől 
égő orcájáról a megindulás könnyéi törli s egy 
sóhajjal imára kulcsolja kezeit.

Hogy karácsony-estére a gyermekeknek 

gálja híven és lelkiismeretesen városunk és vidé
kének közügyéit, jövőben is előbbi program műnk
höz híven egész lelkesedéssel szándékozik a köz
érdeket szolgálni, hazafiságot. műveltséget, anyagi 
és szellemi kultúrát terjeszteni s előmozdítani.

Helyi ügyeink istápolása, azoknak felszínen 
tartása fogja különösen célunkat képezni s füg
getlen véleményünk nyilvánításában és a tények 
megítélésében feszélyezve soha nem leszünk. Ki
fogunk tartani minden téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működésűnk, 
ebből az oroszlánrész közönségünket illeti, mely
nek minden tényezője közrehatott munkásságunk 
kifejtésében. Mi csak kötelességet teljesítünk, mi
dőn a közvélemény szócsövévé szegődünk.

S midőn a nagyérdemű közönséget arra kér
jük, hogy mint eddig, a jövőben is pártolja la
punkat. fogadja ezt ezentúl is szívesen, kérelmünk 
egyben odairányul, miszerint az anyagi támoga
tást se vonja meg tölünk, lévén az egyik felté
tele annak, hogy kötelezettségeinknek képesek le
gyünk eleget tenni.

Dr. Kállai József.

Az ifjúsági egyesület mulatsága.
A nagymihályi ifjúsági egyesület, melyet fenn

állása óta városunk kulturális fejlődése és magya
rosodása terén az érdem oroszlánrésze illet, ismét 
egygyel szaporította érdemeit, szerezvén a közön
ségnek december hó 26-án egy minden tekintetben 
élvezetes estélyt, a melyre bátran büszke lehet az 
egyesület vezetősége. Büszke lehet azért, mert ide
gen ember el sem hinné, hogy ezen tót ajkú vidé
ken rövid pár esztendő alatt ily eredményeket le
hessen elérni, a melyek becsületére válnának még 
egy színtiszta magyar alföldi városkának is, nem is 
említve polgárhölgyeink szépségét és eleganciáját, 
valamint a színpadon való teljes otthoniasságát.

A műsor a zsúfolásig megtelt teremben az ifjú
sági dalárda által Klain Sándor karnagy dirigálása 
mellett, Weith H. V. HA vén bogár" és a „Nagy- 
majtényi síkon" cimü kuruc dal eléneklésével kez
dődött, melyeket — különösen az utóbbit — a jól 
betanított kar sok érzéssel adott elő. Utána kezde
tét vette Molnár Ferenc „A doktor úr" cimü bu
dapesti vigszinházi bohózatának előadása. Molnár 
Ferenc darabját dicsérnünk felesleges, mert ki ne 
ismerné az ö színpadi alkotásait, amelyek tele szel
lemességgel, életismerettel s mégis úgyszólván men
tesek a mai bohózatok és vígjátékok francia sab
lonszerű nagyobb frivolitásaitól. Talán annak is tu
lajdonítható azon körülmény, hogy „A doktor úr" 
a bpesti színpadon nem ért el olyan nagy sikert, 
mint aminöt megérdemelt volna, mert a mai kor 

örömet szerezhessen, édes anyja egyetlen em
lékét, a mellén viselt kis arany keresztet adta 
zálogba. Szerető szívvel gondolt most édes any
jára s valószínűleg a szomszéd szobában vélt 
férfiúra is. Ez azonban az ajtóban állott s sze
retettől ragyogó szemekkel szemlélte a bájos 
csoportot. Az örömtől megifjodva, ruganyos lép
tekkel közelitett a piruló Marihoz s gyöngéden 
megfogta kezét, ki ezt csak ellenkezve engedte.

— Kedves Mari, drága jó leány! Képtelen 
vagyok mindezt meghálálni, mit már eddig is 
érettünk tettéi, tetőzd be müvedet s légy min
dene annak, kit megmentettél, légy nőm I

— Oh, doktor ur ...
— Ne ... szólíts Vilmosnak.
— Oh, Vilmos ur! Én csak egy szegény, 

Csúnya leány vagyok.
— Nem, te szép vagy és gazdag, mert a 

nőnek legszebb és legnagyobb kincse a jó szív, 
hadd legyek védőd és oltalmazod.

A leány örömmel ragadta meg a felé nyúj
tott jobbot.

A karácsonyest, mely minden jó ember
nek örömet hoz, a szegény árvának otthont, az 
elhagyott gyermekeknek anyát s a csalódott fér
finak uj boldogságot adott.

*
Másnap a lapokban azt olvasták, hogy a 

sikkasztó diaion Róbertét végre Grácban elfog
ták, hol nagy lábon élve az elkezelt pénzt el
költötte egy elegáns hölgy társaságában, ki ké- 
nyeskedő afiektációval fitogtatta toalettjeit és 
még a végtárgyaláson is kacérkodott feltűnően 
gyengéd és fehér kezeivel. Af. G. b. 



feslett erkölcsű irányzata csak a nagyobb pikanté
riák, mint pl. a házasságtörések s az e fajta rom
boló hatású színpadi alkotások iránt mutat erősebb 
vonzódást. Nálunk azonban, akik jobb erkölcsitek
nek valljuk magunkat, „A doktor úr" teljes sikert 
ért el. Ami magát az egyes szereplőket illeti, mint 
már cikkünk bevezető részében kifejtettük, mind
egyik igyekezett jót és szépet produkálni. Ella, Dr. 
Sárkány neje szerepét diszkréten — mondhatni — 
művészi tökéletességgel játszotta Herczik Ida, Lenke 
szerepében Zboján Ilona nyújtott kiválóan jó s ked
ves játékot. A sok detektiv-regény olvasásától hisz
tériás Marosiné, nevelőnő szerepét Herczik Margit 
kreálta elragadó bájjal és kedvességgel, játékát nyílt 
színen zajos taps honorálta ; a szobalány epizód 
szerepében pedig Dinda Mariska játszott sok igye
kezettel. A férfiak játékáról szintén csak ezt mond
hatjuk. Jó Dr. Sárkány volt Róth Sándor, Puzsér 
szerepében ifj. Mastsenyik Ede valóságos kabinet
alakítást produkált, többször hatalmas tapsra ragad
tatva a közönséget. Csató rendőrfogalmazó és Cse
resnyés szerepében Dzsuppa Ferenci és Herczik 
Győző tűntek ki s jó volt Tóth Bertalan ügyvéd
jelölt szerepében Nagy Pál. Jók voltak még kisebb 
szerepeikben Bujdos Andor, Dzsuppa István, Sze
műn Gyula és Onuska Antal. A rendezés s az ének
kar működése kitűnő volt, a mi Kneiszl Emil és 
Klain Sándor, e két agilis áll. elemi iskolai tanító 
fáradhatatlan buzgalmának köszönhető.

Színház után az ifjúsági énekkar Mocsáry Imre 
„Népdal egyveleg"-jét és egy tréfás svéd négyest 
adott még elő Klain Sándor áll. elemi iskolai ta
nító, karnagy vezetése mellett, minek végeztével kez
detét vette a tánc, mely a legjobb hangulatban ki
világos kivirradtig eltartott. (s. S.)

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejár, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK.

Sóhajtva köszöntünk, uj esztendő! 
Te is sokat Ígérsz, mint az, mely mö
göttünk van és amely reménységeink
nek oly csekély hányadát váltotta be. 
Reménységeink nem váltak valóra, el
lenben számos uj nehézség tornyosult 
kitűzött céljaink és boldogulásunk elé, 
amelyeket nem vártunk. Az élet forga
taga mindig újabb és újabb eseménye
ket vet a felszínre, amelyek készületle
nül találnak bennünket s melyek mind
untalan eltérítenek bennünket életünk 
kitűzött céljától. Akaraterő és lelki szí
vósság tudja csak legyőzni ezeket az 
akadályokat. És amiként az egyes em
ber életében nem váltak valóra remé
nyek, nem sikerültek tervek, azonképen 
történt a magyar nemzettel is az Ur 
1906-ik esztendejében. A nagy gazda
sági és kulturális problémák közül, a 
melyektől nemzetünk jövendő boldogu
lása függ, egyet sem oldottunk meg az 
elmúlt esztendőben, sőt sok tekintetben 
úgy tapasztaljuk, hogy a közhangula
tot e megoldandó problémák egy ré
szétől elakarják terelni. Évtizedes köz
óhajtás a magyat földbirtok-politikának 
megváltoztatása, a kisbirtok aránytalan 
terheinek csökkentése, a latifundiumos 
törvény hatályon kívül való helyezése, 
de úgy látszik, mintha ezek a közki- 
vánságok a háttérbe szorultak volna az 
elmúlt esztendőben s helyükbe tisztára 
nagybirtokos tendenciák kerültek volna. 
Valóban különös, hogy azok a földbir

tok-politika körül való harcok, amelye
ken Európa már évtizedek előtt ment 
keresztül és amelyek mindenütt a sza
badelvű földbirtok politikát juttatták di
adalra : ma nálunk újra föltámadnak s 
végleges megsemmisüléssel fenyegetik 
a kisbirtokot s a földéhes magyar pa
rasztság alól kihúzzák a gyékényt.

Ez csak egy jellemző tünete annak 
az iránynak, amelybe gazdasági s tár
sadalmi életünk terelődött és amely ép
penséggel nem alkalmas arra, hogy az 
ország közjólétét és kultúráját emelje. 
Alkalmas igenis arra, hogy a nagybir
tok jogát és erejét növelje, ami épen- 
séggel nem jelenti azt, h'>»v ezt az ame
rikai kivándorlás által oly szörnyű ér
veszteségeket szenvedő magyar népnek 
hasznára lenne.

Mindezeknél fogva mély sajnálat
tal konstatáljuk, hogy egészen mást vár
tunk attól az uj korszaktól, amely any- 
nyi örvényes veszedelem után derült 
fel a magyar égre. Szinte csüggesztő 
hatással van ránk az a tudat, hogy kul
turális és gazdasági haladás helyett a 
visszafejlődést szolgáló eszméket ter
jeszti mesterséges utón. És amidőn üd
vözöljük az uj esztendőt, tesszük ezt 
abban a reményben, hogy az 1907. ta
lán mégis be fogja váltani azt, amit az 
1906-tól hasztalan vártunk. Reméljük 
ezt annál is inkább, mert nem hihet
jük és nem is hisszük el, hogy azt je
lentené az uj korszak, ami eddig a ha
ladás rovására történt. Nem lehet ez 
más, mint futólagos jelenség, amilye
nekkel gyakran találkozunk korszakot 
alkotó uj alakulások idején és amelyek 
mintha diszharmóniát vinnének bele 
abba a harmóniába, amelylyel az újat 
üdvöziik. Magyarország nincsen még 
túl a vajúdás korszakán, most fejlődik 
ki az uj helyzet és ebben a stádium
ban gyakoriak a visszaesés, a reakció 
jelenségei. Reméljük, hogy az az őserő, 
melylyel a magyar nemzet az uj kor
szakot megteremtette, le fogja tudni 
győzni ezeket a gyöngeségeköt és ne
hézségeket s hazánk haladni fog azon 
az utón, a mely az ósdi bilincsekből 
való teljes felszabaduláshoz vezet. Eb
ben az értelemben kívánunk boldog uj 
évet mindenkinek. x.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Tóth La
jos máramarosszigeti m. kir. adótisztet a nagymi
hályi m. kir. adóhivatalhoz ellenőrré nevezte ki.

— Karácsony a kórházban. Szeretetteljes, 
kedves ünnep volt karácsony előtti hétfőn délután 
a nagymihályi közkórházhan, ahol a kórház veze
tősége karácsonyfa-ünnepet rendezett a szegény, el
hagyott betegeknek. Az ünnepen a kórház részéről 
megjelentek Czibur Bertalan orsz. képviselő, Dr. 
Örley Ödön igazgató-főorvos, Dr. Miklós Móricz 
alorvos, Görgey Géza kórház-gondnok, a helybeli 
róni. kath. plébánia részéről Oppitz Sándor róm. 
kath. lelkész, továbbá a kórházi ápolónői személy
zet és a közönség köréből számosán. Pontban 4 
órakor kezdetét vette az ünnepély. A nevezettek be
járták a kórtermeket, ahol az ágyban fekvő súlyos 
betegek közt kalácsot, süteményt osztottak ki. Min
den beteghez volt egy vigasztaló, kedves szavuk s 
a szenvedők szivét bizalommal, hittel töltötték meg. 
Mig a kórtermeket bejárták, azalatt az egyik terem
ben a könnyebb betegek, a kis gyermekek már áhi- 
tatos csöndben állották körül a karácsonyfát. A 
gyermekek ragyogó szemekkel bámulták a hatalmas 
karácsonyfát, a lobogó gyertyalángot, a lengő arany
szálakat, az ágakat lehúzó, csillogó ezernyi apró
ságot. Oppitz Sándor szent beszédet tartott, mely
nek végeztével az ünnepség éget ért és a közön
ség szétoszlott.

— A sörgyár átvétele. A nagymihályi sör- 
és malátagyár részvénytársaság felügyelő-bizottsága 
Bartus Boldizsár elnöklete alatt a sörgyárhoz tar
tozó ingatlanokat dec. hó 20-án vette át a Müller 
B. és Fiai cég előbbi tulajdonosoktól, mig az in
gókat f. hó 2-án délelőtt 10 órakor fogja átvenni.

— Karácsonyfa az óvodában. December hó 
22-én az állami óvóban karácsonyfa ünnepély volt, 
mely alkalommal a díszes fa körül a gyermeksereg 
dallal s versikékkel örvendezett, s hálás szívvel mon
dott köszönetét mindazoknak, kik a szegény gyer
mekeknek ruhát cs cipőt juttattak. Az óvóban 24 
gyermek lett fölruházva.

— Távozó járásbiró. Mattyasovszky Mór 
kir. járásbiró, aki tudvalevőleg saját kérelmére s 
hason minőségben a lemesi kir. járásbírósághoz he
lyeztetett át, itteni működésétől f évi január hó 
2-ával felmentetett, akitől a bíróság kezelő-személy
zete ma január 1-én búcsúzik <4 s ugyanekkor ve
szi át a hivatal ideiglenes vezetését Garbinszky 
Sándor kir. aljbíró. — A távozó járásbiró, aki bár 
társadalmi életünkben, sajnos, részt nem vett, tá
vozásával nagy űrt hagy maga után, amennyiben 
puritán jelleme, mindenkivel szemben egyaránt ta
núsított igazságossal'a s elfogulatlansága által mind
nyájunk osztatlan tisztelőé; nagyrabecsülését 
vívta ki magának.

— Jégpálya. Egy jégpálya alakítása van tervbe 
véve városunkban s az elmúlt napokban Dr. Eper- 
jesy Lajos lakásán értekezlet is volt e tárgyban. A 
jégpálya a sörgyár mellett elterülő térségen lesz.

— A villanylámpák szaporítása. A Nagy- 
miliály város által Landesman Vilmos villanytelep- 
tulajdonossal kötött szerződés értelmében a villany
lámpák száma most 12-vel szaporítandó. A villany
bizottság múlt hó 30-án tartotta meg e célból a 
bejárást s ez alkalommal kijelölte azon helyeket, a 
hová az uj lámpák elhelyezendők lesznek.

— Sylveszter-estl mulatságok. A Sylvesz- 
ter-est alkalmából tegnap este több helyen voltak 
mulatságok, igy a Casino helyiségeiben a Casino- 
Egyesület rendezett táncestélyt, melyen a Casino 
tagjai s ezek családtagjai vettek részt, mig a kö
zönséges halandók a többi midató helyiségekben 
igyekeztek erőt meríteni az uj év küzdelmeihez.

— A kir. járásbíróság ügyforgalma. A nagy
mihályi kir. jbiróságnál az elmúlt évben az ügyfor
galom a következő volt: Beadatott sommás per 651. 
Végrehajtás ; 475. Fizetési meghagyás : 274. Érke
zett : Fizetési meghagyási megkeresés: 39. Örökö
södési ügy : 260. Elnöki: 89. Polgári vegyes : 200. 
Büntető: 650. Büntető megkeresés: 140. Büntető 
vegyes: 130. Anyakönyvi: 15. Vizsgálóbírói: 16 
és telekkönyvi ügy : 3560.

— Nyilvános köszönet. A kórházi betegek 
részére felállított karácsonyfához szives adománya
ikkal hozzájárultak : Gróf Sztáray Sándorné, Czibur 
Bertalan 10—10 K, Dr. Lenorovits Mihály, Wein- 
oerger Jenő, Szöllösi Sándor, Dr. Widder Márk, 
Oppitz Sándor, Dr. Eperjesy Lajos, Spanraft Sán
dor, Dr. Örley Ödön 5—5 K, Dr. Kállai József, 
Barnai Andor, Dr. Miklós Móricz, Czibur Berta- 
lanné, özv. Madarász Józsefné 4—4 K, Dr. Preusz 
Miklós, Spiegel Samu, Dr. Fuchs Ignácz, Brünn 
Mór, Dr. Gliick Samu 3—3 K, Zimonyi Henrik, 
Papp István, Schreiber Jónás, Dr. Kellner Mihály, 
Dr. Lakatos Dezső, Berkovits Sándor, x. y„ Mül
ler Adolf, Karczub Pál, Rácz Henrik, Bartus Bol
dizsár. Widder Menyhért, Widder Andor, Dr. Richt- 
zeit Vilmos, Stark Hermán 2—2 K, Widder Berta
lan 1 K, N. N. 20 fillér. A nemes adakozóknak ez 
utón mond köszönetét a kórház vezetősége.

— Uj lap. Gálszécsen Székely Győző szer
kesztésében társadalmi és közgazdasági hetilap in
dult meg „Gálszécs" címmel.

— Esküvő. Leuchtman Lajos f. évi január 
hó 20-án esküszik örök hűséget Morvái Frida 
kisasszonynak Budapesten.

— Vetítőgép az Ifjúsági egyesületben. Mint 
értesülünk, az ifjúsági egyesület elhatározta egy ve
títőgépnek a beszerzését. Ugyanis a téli évad tar
tama alatt vasárnaponként felolvasások fognak ren- 
deztetni az egyesület által s igy alkalma nyílik majd 
közönségünknek kellemes szórakozással eltölteni ne
hány estét, mely kulturális és művelődési szempont
ból megbecsülhetetlen. Az eszmét Mathiász József 
az áll. elemi iskola igazgatója penditette meg, aki 
a vetítőgép beszerzési költségeire már nagyobb ősz
szeget gyűjtött.

— Ipartestületi bál. A nagymihályi általá
nos ipartestület f. évi február hó 2-án az „Arany
bika" szálló dísztermében zártkörű táncestélyt ren
dez az ipartestületi diszzászló költségeinek fedezé
sére. A meghívók e napokban küldetnek szét.



— Köszönetnyilvánítás. Ai áll. iskola sze
gény tanulóinak karácsonykor megejtett felruházá
sához Dr. Kállai József úr, Oppitz Sándor úr, 
Steindler Etelka úrnő 10—10 K és Demko János 
úr 4 K adománynyal járultak, mely adományukért 
fogadják a tantestület hálás köszönetét. Egyben há
lás köszönetét mond a tantestület Czibur Berta
lanná és Madarász Lajosné úrnőknek, akik 24 drb 
egészen uj gyermeköltönyt, továbbá Tolvay Imréné 
úrnőnek és Dercsényi Tekla úrhölgynek, akik több 
drbból álló viseltes gxermekruhát küldtek a szegény 
tanulóknak /s*. igazgatóság.

— Az uj gyógyszerész árszabály. A m. 
kir. belügyminiszter rendeletét adott ki az uj ma
gyar „Gyógyszerész árszabály** tárgyában. Ezen 
uj árszabály 1907. év január 1-én lép életbe s 
pontosan körvonalozza a gyógyszerek árait és ki
adatásuk módszeiét, mely különösen a rögtön ölő 
mérgekre vonatkozik. Az uj árszabály szerint több 
gyógyszernek az ára emelkedik.

— SzÖlÖOltváliyok minden faj- és legkivá
lóbb minőségben a legolcsóbb árban rendelhetők a 
lelkiismeretesen és szakszerűen kezelt „Millenium- 
telep“-nél Nagyőszön, Torontálmegye, mely minden 
érdeklődőnek mű mellékletekkel ellátott magyar, né
met, román, vagy szerb nyelvű főárjegyzékét ingyen 
és bérmentve küldi.

— Magyarország jövője. Visszapillantás 1877- 
ből. Ez a címe annak z szárnyaló fantáziával, de 
alapos tudással megirott tanuirnárynak. amely egy 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legfőbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mű
vészet, kereskedelem, ipar, milyen kivirágzása fogja 
követni a gazdasági önállóság radikális politikáját: 
ezt mutatja meg ez a szivet melegítő álomkép, mely 
a Budapesti Napló illusztrált, díszes album-naptá
rában jelent meg, ahová Európa szellemi életének 
vezérei — igy Anatole Francé, Jean Jaurés, Mille- 
rand, Vandervelde, Max Harden — Írtak szenzá
ciós cikkeket. A Budapesti Napló album-naptárát 
megkapja minden előfizető ; a Budapesti Napló azon
kívül husvétra gazdag tartalmú almanachot aján
dékoz előfizetőinek. A Budapesti Napló, amely most 
az egyetlen radikális ellenzéki újság, a legolcsóbb 
is a teljes tartalmat adó lapok között. Előfizetési 
ára negyedévre csak 5 korona, egy hónapra 1 K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eö tvös-utca 34.)

— Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van. hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
fokú idegességet, gyomorbajt, bénulást es szivszél- 
hüdést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sőt 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni öt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe ? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde. egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassék, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóízű és kiadós a használatban.

Igen tisztelt vendégeimnek és jó
akaróimnak ezúton kívánok 

boldog Újévet.
SL’TTER REZSÓ.

Mélyen tisz'elt vevőimnek és jóakaróimnak

boldog újévet
kívánok GÁLÉT HERMÁN, üveges.

1 Tisztelt vendégeimnek, barátaimnak 
J és jóakaróimnak

boldog újévet
Weinberger Zsigmond.

zt;cvcí
igen tisztelt vevőimnek cs jóbaMtaimnak

röfös és divatkereskedö.

Igen tisztelt vevőimnek és jóbará
taimnak ezúton kívánok

boldog újévet.
OOLDSTEIN JAKAB, 

szobafestő.

Felelő* nzerkesatő : Dr. Kallal József. 
Kiadóhivatal! mítva/.ető - Lan dal József.
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Igen tisztelt vendégeimnek, jóbarátaim- > 
nak és jóakaróimnak ezúton kívánok > 

BOLDOG ÚJÉVET.
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BARNAI ANDOR.
>
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Mélyen tisztelt vevőimnek ezúton kívánok

BOLDOG ÚJÉVET.
STEINDLER ETELKA.

X......................................... J-
* Mélyen tisztelt vendégeimnek és ;
'• jóbarátaimnak ezuton kívánok 1

; boldog újévet, i
; Malatinszky László. ;

Mélyen tisztelt vevőimnek 
ezuton kívánok

BOLDOG ÚJÉVET.

Balázs Laj o s,
fűszer- és csemegeéereskedö.

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

: r.^c: ma ~
és aiualázu dctcséca. .

a következő álak mellett árusítom :
Aztali bor ... .36 kr.
Rácz ürmös . . .40 kr.
Pecsenye bor .45 kr.
Muskotály . . . .60 kr.
Asszú 1901. évi. . 5 frt — kr.

Widder Béla.

Üzletmegnyitás.

Van szerencsém a n. < közönség szi
ves tudomására adni, hogy Nagymihályon 
az újonnan épült Kolozsváry ‘ .‘le házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartok : karlsbadi porcellán 
árut, üveg és porcéit; n edényeket, ma
jolika-, lámpa- és chinaezüst tárgy.'.kát, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb
lákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén műüvegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. — Kész ablakok és 
képkeretek minden sziliben és méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály.

Gálszécs vidékén egy szatócs-üzlet 
elköltözés végett előnyös feltételek mel
lett u*? dó. — Bővebb felvilágosítást nyújt 
Ackerman Arthui ur Nagymihályban.

ÍELOVIRAGj
J MENYASSZONYI, KOSZORUSLEÁNYI 8
• és különféle alkalmi 6S6KR6K, va- •
8 lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 8
8 kezdve a legdíszesebb kivitelig meg- 8
• rendelhető. Jutányos árak és pontos •
S = kiszolgálás. ===== |

8 Magamat a nagyérdemű közönség szí- 8
• vés pártfogásába ajanlva maradtam •

8 mély tisztelettel |

• MOSKOVSZKY DEZSŐ !
8 KERESK. MOKERTÉSZ. f
8 Levélczim:------------------------------------- ; SOrgönyczIm: 8
8 Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely. 8

Pártoljuk a hazai ipart!
Minden takarékos háziasszony használja az

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

. Egyedüli eláruitó:

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csehiege- üzlet Nagymihályon.

A legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott és a kiállításokon aranyérmekkel és dísz
oklevelekkel kitüntetett

Eszterházy cognac
mely a közöns g kedvenc itala, mindenütt 
kapható. Központi iroda : Gróf Eszter
házy Géza-féie cognacgyár Budapest, V. 
Nádor-utca 16. szám.
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